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Παρακαλούνται τα
μέλη της Ε.Α.Α.Σ.
που επιθυμούν να
δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν
δακτυλογραφημένα
και σε ψηφιακή
μορφή στη
διεύθυνση:
eaasgr@gmail.com

Η μάχη
των Πεστών

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΣ
με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, εύχονται σε όλους τους συναδέλφους,
στα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και στα μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων

Χαρούμενες γιορτές

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΟΥΡΟΣ
Υποστράτηγος ε.α.
Αντιπρόεδρος ΕΑΑΣ

ΣEΛIΔΑ 10

H Πολυεθνική Χριστιανική
Δημοκρατική
Ευρώπη και
το Ισλάμ

ΣEΛIΔΑ 1 1

200 χρόνια
από την
Εθνική
Παλιγγενεσία

ΣEΛIΔΑ 12

Η

οικονομική κρίση που
αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει η πατρίδα μας χρησιμοποιήθηκε (από μερίδα του πολιτικού κόσμου
και εκπροσώπων της εκάστοτε εκτελεστικής
εξουσίας) ως πρόσχημα για να ισοπεδωθούν
τα δικαιώματα των συνταξιούχων Στρατιωτικών.
Γι’ αυτό τον λόγο η Ε.Α.Α.Σ., σε συνεργασία
με άλλες Ενώσεις Αποστράτων προέβη σε μια
σειρά από ενέργειες και σκοπεύει να προβεί
και σε άλλες, όσες απαιτηθούν, για να αποκατασταθούν οι συντάξεις σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας.
Εν συντομία οι ενέργειες του τελευταίου
διαστήματος είναι:
•Κατάθεση στο ΣτΕ Αίτησης Ακύρωσης της
εφαρμοστικής ΚΥΑ απόδοσης αναδρομικών και
• Κατάθεση εξωδίκου προς τους Υπουργούς
Εργασίας και Οικονομικών και του Διοικητού
του e –ΕΦΚΑ.
Αναλυτικότερα :
1. Αίτηση Ακύρωσης στο ΣτΕ.
α. Δημοσιεύτηκε η κοινή Υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), ΦΕΚ υπ'αριθμ. 4536 τεύχος Β,
14/10/2020, ως Διοικητική εφαρμοστική πράξη
ν.4734/2020, άρθρο 33, ο οποίος ψηφίστηκε

την 06 Οκτ. 2020 από την Βουλή και αφορά
στα αναδρομικά των Στρατιωτικών Συνταξιούχων, η χορήγηση των οποίων εκκρεμούσε από
παλαιότερες δικαστικές αποφάσεις και αποδόθηκαν στους δικαιούχους τέλος Οκτωβρίου,
με την σύνταξη του μηνός Νοεμβρίου 2020.
β. Τα καθοριζόμενα αναδρομικά αφορούν
ΜΟΝΟ την χρονική περίοδο από 11- 6 - 2015
έως και 12-5-2016 και αποκαθιστούν μειώσεις
που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις των
αποστράτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου πρώτου παράγραφος Β, υποπαράγραφος Β3 του
ν.4093/2012 (για συντάξεις άνω των 1000
ευρώ, ποσοστά 5-10-15-20%). Αυτή η αποκατάσταση είναι μερική, καθόσον δεν περιλαμβάνει
τα καταργηθέντα με την υποπαράγραφο Β4
επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα,
καθώς και τα επιδόματα αδείας, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5,
του ν.2592/1998 (Α'57) και του άρθρου μόνου,
του ν.3847/2010.
γ. Με την νομοθετηθείσα ρύθμιση, δεν
καταβάλλονται αναδρομικά για τις περικοπές
του ν.4051/2012, άρθρο 1. Αυτές αφορούν
μείωση της σύνταξης πάνω από 1300 ευρώ,
κατά12%. Η αιτιολογία της μη καταβολής αναδρομικών γι’ αυτή τη μείωση, είναι ότι το
ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ) αποφάνθηκε ότι η μείωση είναι συνταγματική, σε αντίθεση με τους
συνταξιούχους του Ιδιωτικού τομέα, για τους
οποίους το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ),
αποφάνθηκε ότι η ίδια μείωση είναι αντισυνταγματική.
Έχουμε λοιπόν δύο (2) αντίθετες αποφάσεις
των δύο (2) ανώτατων δικαστηρίων της χώρας,

για το ίδιο θέμα.
Αναμέναμε την
πολιτική λύση του
θέματος και όχι
διάκριση αυτού
του τύπου, μεταξύ
συνταξιούχων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που στηρίζεται σε νομική αιτιολόγηση.
δ. Δυστυχώς η καταβολή
των αναδρομικών, όπως υλοποιείται, απογοητεύει και προκαλεί καθόσον δεν επιτυγχάνεται
η δικαίωση που τόσο ανέμεναν οι στρατιωτικοί
και αποτελούσε κυβερνητική δέσμευση.
ε. Για τους παραπάνω λόγους, το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξκων (Ε.Α.Α.Σ., Ε.Α.Α.Ν., Ε.Α.Α.Α) με
επιστολή του, ζήτησε κατεπείγουσα συνάντηση
με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Βρούτση, για το
συγκεκριμένο θέμα.
στ. Επί πλέον το Συντονιστικό των Τριών
Ενώσεων Αποστράτων, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ιδρυτικών σκοπών τους, διεκδικεί
συνεχώς την καταβολή των δικαιούμενων αναδρομικών που περικόπηκαν παρανόμως, όπως
έχει ήδη κριθεί με τις υπ'αριθμ. 2192/2012 και
1128/2016 αποφάσεις της ολομέλειας του
ΣτΕ, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους και γι’ αυτό θα προσφύγουν στις αρχές Δεκεμβρίου στο ΣτΕ, προκειμένου να ακυρωθεί η συγκεκριμένη ΚΥΑ
αναφορικά με:

ΕΑΑΣ: Παθογένειες και προοπτική

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣEΛIΔΑ 8

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Γνωρίζεται στα μέλη της ΕΑΑΣ ότι λόγω των
εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου
Έτους, τα Γραφεία της Ενώσεως θα παραμείνουν κλειστά από 23 Δεκεμβρίου 2020 έως 7
Ιανουαρίου 2021.
Γρ. Τύπου ΕΑΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΗΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ
ΥΓΕΙΑΣ
κ. ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ
ΣΕΛIΔΑ 9

σελ.16

ενημέρωση 2
Όροι για την
δημοσίευση
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείμενο να αναφέρεται
σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, να έχει περιορισμένη έκταση, να μην υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις, να είναι σε ηλεκτρονική μορφή
και ουχί δακτυλογραφημένο
ή χειρόγραφο.
2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του
συντάκτη- αποστολέα
3. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην
περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις
αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες και επαίνους.
4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται
από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.
6. Τα μη δακτυλογραφημένα και απεσταλμένα σε
ψηφιακή μορφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
7.Να αναγράφονται εφόσον υπάρχουν οι πηγές
των άρθρων.
Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα κείμενα για δημοσίευση ισχύουν τα εξής:
1. Τα κείμενα εξετάζονται και αξιολογούνται από
τη συντακτική επιτροπή.
2. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρθρων
τα κείμενα δεν επιστρέφονται.
3. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.
4.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα
να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.
- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώλεια
αξκου κτλ) τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν
στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.
Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυμούν
να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δακτυλογραφημένα και σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση:
eaasgr@gmail.com

EΘNIKH HXΩ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ. ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
(1) Το περιορισμένο χρονικό διάστημα καταβολής τους.
(2) Το ύψος του καταβαλλόμενου
ποσού.
(3) Την απόσβεση εν γένει των
αξιώσεων των στρατιωτικών συνταξιούχων
από την καταβολή του ποσού αυτού και
την εξαίρεση επιστροφής των δώρων
Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος
αδείας.
2.Το εξώδικο στα υπουργεία και τον eΕΦΚΑ
Παράλληλα με τα παραπάνω αναφερόμενα, η ΕΑΑΣ σε συνεργασία με
την Ένωση Αποστράτων Αξκων Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Αξκων Σωμάτων
Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ), κοινοποίησε Εξώδικο Δήλωση, πρόσκληση - διαμαρτυρία
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση,
τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο
Σταϊκούρα και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
με την οποία ζητά, για μία ακόμη φορά,
την ορθή εφαρμογή των ακυρωτικών
αποφάσεων της ολομέλειας του ΣτΕ
και ενόψει του επικείμενου, μέχρι τέλους
του έτους, του νέου επανυπολογισμού
των συντάξεων μας, με βάση τον νόμο
4670/2020 - ΦΕΚ 43 Α/28-2-2020
:"Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός του Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(e-ΕΦΚΑ)
και άλλες διατάξεις", θεωρεί δε επιβεβλημένη:
α. Την έκδοση τροποποιητικής συνταξιοδοτικής πράξης επανυπολογισμού
των συντάξιμων αποδοχών μας.

β. Την συμμόρφωσή τους προς τις ακυρωτικές αποφάσεις υπ'αριθμ.2192/14
και1128/16 της ολομέλειας του ΣτΕ και
συγκεκριμένα να επανυπολογιστεί η ανταποδοτική μας σύνταξη, αλλά και η προσωπική διαφορά που προκύπτει, με βάση
τις συντάξιμες αποδοχές του μηνός Ιουλίου 2012.
γ. Αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης, θα εκδοθεί αναλυτικό
Δελτίο Τύπου στο οποίο θα περιέχεται
συνοπτική ανάλυση των καίριων νομικών
ζητημάτων.

Η ΕΑΑΣ θα παραμένει αενάως φλογερός
και υπεύθυνος υπερασπιστής των δικαιωμάτων των πληττόμενων Στατιωτικών
Συνταξιούχων, την στιγμή μάλιστα που
επιδιώκεται, μέσω προβλέψεων, η κατάργηση και ολοσχερής απόσβεση των
δικαιωμάτων τους, γιά την λήψη αναδρομικών.
Καμία κακή οικονομική συγκυρία δεν
μπορεί να προσφέρει άλλοθι ,για την ισοπέδωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και
την έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης και
ισονομίας.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
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Iδιοκτήτης:
Ένωση Aποστράτων
Aξιωματικών Στρατού
Xαριλάου Tρικούπη 18α
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Tηλέφωνα:

210 36.33.797,
Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201
Διευθ. Σύμβουλος: 210 36.32.517
Ταμίας: 210 36.34.846
Εντευκτήριο: 210 36.06.236
Λογιστήριο: 210 36.31.343

e-mail:eaasgr@gmail.com
www.eaas.gr
Eκδότης:
Αντγος ε.α. Κουτρής Σταύρος
Πρόεδρος EAAΣ
Τηλ:210.36.244.95
Fax: 210 36.11.963
Συντακτική επιτροπή:
Υπτγος ε.α. Δεβούρος Ι.ωάννης
Αντγος ε.α. Σκαρμαλιωράκης Κωνσταντίνος
Αντγος ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ
Δημοσιογραφική
επιμέλεια:
ΔEΣMOΣ
desmosekdoseis@gmail.com
Eκτύπωση:
N. Γ. Παπαδόπουλος
Tηλ.: 210 3468268
Fax: 210 3467155
Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,
δεν επιστρέφονται.

•Ταξχος (ΔΒ) ε.α. Μπάγιας Ιωάννης του
Παντελή (ΣΣΕ-1950). Απεβίωσε στις
15/04/2020 και ενεταφιάσθη στις 16/04/2020
στο Κοιμητήριο Αγ. Παρασκευής Αττικής.
•Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Καλαντζάκος Ανδρέας
του Ιωάννη (ΣΣΕ-1950). Απεβίωσε στις
15/04/2020 και ενεταφιάσθη στις 16/04/2020
στο Κοιμητήριο Άμφισσας.
•Ταξχος (ΔΒ) ε.α. Δρεπανιάς Κωνσταντίνος
του Λεωνίδα (ΣΣΕ-1950). Απεβίωσε στις
20/08/2020 και ενεταφιάσθη στις 24/08/2020
στο Κοιμητήριο Κόκκινου Μύλου Ν. Φιλαδέλφεια
•Υπτγος (ΜΧ) ε.α. Κατσαντώνης Νικόλαος
του Χαράλαμπου (ΣΣΕ-1950). Απεβίωσε στις
13/10/2020 και ενεταφιάσθη στις 15/10/2020
στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών
•Αντγος (ΠΒ) ε.α. Μανιατογιάννης Βασίλειος
του Γεωργίου (ΣΣΕ-1950). Απεβίωσε στις
17/10/2020 και ενεταφιάσθη στις 20/10/2020
στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών
•Ταξχος (ΠΒ) ε.α. Παπασωτηρίου Διονύσιος
του Ευστάθιου (ΣΣΕ-1954). Απεβίωσε στις
02/11/2020 και ενεταφιάσθη στις 06/11/2020
στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.
•Τχης (ΤΘ) ε.α. Δερδελάκος Γεώργιος του
Λεωνίδα (ΣΜΥ -1980Β). Απεβίωσε στις
10/05/2020 και ενεταφιάσθη στις 11/05/2020
στο Κοιμητήριο Αναστάσεως Κυρίου Θεσσαλονίκη.
•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Ιωαννίδης Λούης του
Κωνσταντίνου (ΣΣΕ-1963). Απεβίωσε στις
31/10/2020 και ενεταφιάσθη στις 31/10/2020
στο Κοιμητήριο Λεμεσού Κύπρου.
•Υπτγος (ΕΜ) ε.α. Μήλας Γεράσιμος του
Μαρίνου (ΣΣΕ-1953). Απεβίωσε στις
28/10/2020 και ενεταφιάσθη στις 31/10/2020
στο Κοιμητήριο Λάρισας.
•Τχης (ΠΒ) ε.α. Παπασωτηρίου Διονύσιος
του Ευστάθιου (ΣΣΕ-1954). Απεβίωσε στις
02/11/2020 και ενεταφιάσθη στις 06/11/2020
στο Κοιμητήριο Γ’ Αθηνών.
•Τακτικό Μέλος Ορφανικής Οικογένειας
Αρκουμάνη Μαρία του Δημητρίου. Απεβίωσε
στις 10/11/2020 και ενεταφιάσθη στις
12/11/2020 στο Κοιμητήριο Λαμίας.
•Υπτγος (ΔΒ) ε.α. Χαρβάτης Κοσμάς του
Αθανασίου (ΣΣΕ-1957). Απεβίωσε στις
15/11/2020 και ενεταφιάσθη στις 19/11/2020
στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου.
•Ανθυπασπιστής Χωροφυλακής ε.α. Παλαμούτης Κωνσταντίνος του Νικολάου. Απε-

βίωσε στις 16/11/2020 και ενεταφιάσθη στις
17/11/2020 στο Κοιμητήριο Ραχώνας Πέλλας.
•Υπτγος Χωροφυλακής ε.α. Παπαδημητρίου
Δημήτριος του Θεμιστοκλή. Απεβίωσε στις
02/07/2020 και ενεταφιάσθη στις 03/07/2020
στο Κοιμητήριο Μηλέων Μαγνησίας.
•Άνχης (ΤΧ) ε.α. Πιππής Κωνσταντίνος
του Λάμπρου (ΣΜΥ). Απεβίωσε στις 15/11/2020
και ενεταφιάσθη στις 16/11/2020 στο Κοιμητήριο Καταφυγίου Καρδίτσας.
•Σχης (ΤΘ) ε.α. Μπράβος Φώτης του Νικολάου (ΣΜΥ - 1955). Απεβίωσε στις
17/11/2020 και ενεταφιάσθη στις 19/11/2020
στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.
•Τχης (ΤΧ) ε.α. Αθανασιάδης Χαράλαμπος
του Αθανασίου (Εξ Εθελοντών). Απεβίωσε
στις 20/11/2020 και ενεταφιάσθη στις
21/11/2020 στο Κοιμητήριο Αιμιλιανού Γρεβενών.
•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Δαμασκηνός Ναπολέων
του Ζαχαρία (ΣΣΕ - 1957). Απεβίωσε στις
08/02/2020 και ενεταφιάσθη στις 10/02/2020
στο Κοιμητήριο Καλαμπάκας.
•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Τριανταφύλλου Αλέξανδρος-Βασίλειος του Ιωάννη (ΣΣΕ - 1957). Απεβίωσε στις 10/06/2020 και ενεταφιάσθη στις
11/06/2020 στο Κοιμητήριο Καλαμάτας.
•Λγος (ΠΖ) ε.α. Τσεβρεντζίδης Ευάγγελος
του Αναστασίου (ΣΜΥ – 1Η ΣΕΙΡΑ). Απεβίωσε
στις 17/11/2020 και ενεταφιάσθη στις
18/11/2020 στο Κοιμητήριο Βυρώνειας Σερρών.
•Άνχης (ΤΘ) ε.α. Τσέλκας Ιωάννης του
Κωνσταντίνου (ΣΣΕ). Απεβίωσε στις 26/10/2020
και ενεταφιάσθη στις 27/10/2020 στο Κοιμητήριο Α’ Σερρών.
•Υπαστυνόμος Α’ ε.α. Στυλιανίδης Σπυρίδων
του Βασιλείου. Απεβίωσε στις 12/11/2020
και ενεταφιάσθη στις 13/11/2020 στο Κοιμητήριο Α’ Σερρών.
•Υπαστυνόμος Β’ ε.α. Ταμπούρης Σπυρίδων
του Βασιλείου. Απεβίωσε στις 12/11/2020
και ενεταφιάσθη στις 12/11/2020 στο Κοιμητήριο B’ Σερρών.
•Υποστράτηγος ΕΛ-ΑΣ ε.α. Κριτσιλίδης Κωνσταντίνος του Αναστασίου. Απεβίωσε στις
09/11/2020 και ενεταφιάσθη στις 11/11/2020
στο Α’ Κοιμητήριο Τρικάλων.

•Ταξχος (ΠΒ) ε.α. Ρουσσάκης Κωνσταντίνος
του Ιωάννη (ΣΣΕ - 1961). Απεβίωσε στις
22/11/2020 και ενεταφιάσθη στις 23/11/2020
Κοιμητήριο Καρβέλι Μεσσηνίας.
•Υποστράτηγος ΕΛ-ΑΣ ε.α. Σαλπάρας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (ΣΣΕ - 1961). Απεβίωσε στις 31/08/2020 και ενεταφιάσθη στις
02/09/2020 Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου Θες/νίκη.
•Ανθλγός Χωροφυλακής ε.α. Καλοσπύρος
Σπυρίδων του Κωνσταντίνου (ΣΣΕ - 1961).
Απεβίωσε στις 02/05/2020 και ενεταφιάσθη
στις 02/05/2020 Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης
Αττικής.
•Λγος (ΠΖ) ε.α. Κούτρα Γαρυφαλλιά του
Ιωάννη (Εθελόντρια). Απεβίωσε στις
22/11/2020 και ενεταφιάσθη στις 23/11/2020
Κοιμητήριο Κουτσού Ξάνθης
•Αντγος (ΠΖ) ε.α. Γραμματικός Ιωάννης
του Κωνσταντίνου (ΣΣΕ - 1959). Απεβίωσε
στις 21/11/2020 και ενεταφιάσθη στις
26/11/2020 Κοιμητήριο Αμαρουσίου.
•Τχης (ΠΖ) ε.α. Ευθυμίου Κωνσταντίνος
του Παντελή (ΣΜΥ - 1957). Απεβίωσε στις
03/10/2020 και ενεταφιάσθη στις 03/10/2020
Κοιμητήριο Πυργετού Λάρισας
•Υπτγος (ΔΒ) ε.α. Χαρβάτης Κοσμάς του
Αθανασίου (ΣΣΕ -1957). Απεβίωσε στις
15/11/2020.
•Υπτγος (ΕΜ) ε.α. Καρβουλάκης Αρτέμιος
του Δημητρίου (ΣΣΕ - 1957). Απεβίωσε στις
19/11/2020 και ενεταφιάσθη στις 21/11/2020
Κοιμητήριο Καισαριανής
•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Τσουνάκος Στυλιανός
του Παναγιώτη (ΣΣΕ - 1957). Απεβίωσε στις
23/11/2020 και ενεταφιάσθη στις 24/11/2020
Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής
•Ταξχος (ΕΜ) ε.α. Κοτσυμπός Ιωάννης του
Ζαχαρία (ΣΣΕ - 1957). Απεβίωσε στις
12/10/2020 και ενεταφιάσθη στις 14/10/2020
Κοιμητήριο Αποστολιά Φωκίδος.
•Αντγος (ΠΖ) ε.α. Ραφτόπουλος Ιωάννης
του Εμμανουήλ (ΣΣΕ - 1965). Απεβίωσε στις
25/09/2020 και ενεταφιάσθη στις 28/09/2020
Κοιμητήριο Χαλανδρίου.
•Υποστράτηγος ΕΛ-ΑΣ ε.α. Ρέππας Βασίλειος του Χρήστου. Απεβίωσε στις 27/11/2020
και ενεταφιάσθη στις 28/11/2020 Κοιμητήριο
Αιγίου.

Tο Δ.Σ. της E.A.A.Σ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς
των θανόντων συναδέλφων και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.
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Ενημέρωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η

Ε.Α.Α.Σ. στα πρωτοσέλιδα των
φύλλων της Ε. Η. μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου ενημέρωνε
για την επικείμενη έρευνα που επρόκειτο να πραγματοποιήσει μέσω
εταιρείας για την αποστολή της εφημερίδας ηλεκτρονικά ή ως εντύπου
και ζητούσε από τα μέλη της να συναινέσουν ή όχι στη χορήγηση των
προσωπικών τους δεδομένων.
Επειδή η απαιτούμενη από το νόμο

ρητή συναίνεση αντί της σιωπηρής
καθιστά την έρευνα μέσω εταιρείας
πολύπλοκη και για τον περιορισμό
της δαπάνης το ΔΣ αποφάσισε η έρευνα να πραγματοποιηθεί εξ ιδίων πόρων
μέσω των Παραρτημάτων της και όχι
μέσω εταιρείας.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. Η Ε.Α.Α.Σ. συμμορφούμενη πλήρως με το Ν.4624/2019, περί προστασίας των ατομικών δεδομένων ,
θα διεξάγει η ίδια τηλεφωνική έρευνα
με τα στοιχεία των μελών της που
έχει στη διάθεσή της
2. Ο σκοπός της έρευνας αυτής
είναι διπλός.
α) Πρώτο μας μέλημα είναι η
λήψη της πληροφορίας για τον τρόπο
που επιθυμούν να παραλαμβάνουν
την εφημερίδα τα μέλη μας, δηλαδή
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ώστε
να περιορίσουμε σημαντικά το συνολικό κόστος έκδοσης και αποστολής
της.
β) Επικουρικά θα μας δοθεί και μια
ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε αλλά και
να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία που
έχουν δώσει τα μέλη μας στην Ένωση
όταν εγγράφηκαν σε αυτή.
3. Για τους διαμένοντες στο λεκανοπέδιο Αττικής τα τηλέφωνα θα γίνουν από την έδρα μας για δε τα Παραρτήματα με μέριμνα των κατά τόπους Πρόεδρων των ΤΣ.
4. Κατάλογοι με τα τηλέφωνα και
τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών θα εκτυπωθούν και θα αποσταλούν σε όλα τα παραρτήματα προκειμένου να διευκολύνουν το έργο
που θα τους ανατεθεί.
5. Το ερώτημα που θα διατυπώνεται
κατά τη διάρκεια της κλήσης είναι το
παρακάτω:
«Καλημέρα ή καλησπέρα σας καλούμε από την Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού και θέλουμε να
μιλήσουμε με τον / την κ………………

…………………………………………… Γεια
σας κ. ………………………………………
……………………. Η Ε.Α.Α.Σ. προτίθεται
για λόγους οικονομίας να στέλνει την
Εθνική Ηχώ με ηλεκτρονικό τρόπο,
δηλαδή μέσω email. Συμφωνείτε ή
θέλετε να την λαμβάνετε ταχυδρομικώς σε έντυπη μορφή;»
Ανάλογα με την απάντηση το καταγράφουμε και επιβεβαιώνουμε την
ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και την
ταχυδρομική διεύθυνση.
6. Η έρευνα θα διεξαχθεί από 15
Δεκ 2020 έως 15 Φεβ 2021.
7. Κάθε αριθμός, που δεν απαντάει,
θα ξανακαλείται τρείς (3) φορές σε
διαφορετικές ώρες και ημερομηνίες.
Όταν παρ’ όλες τις προσπάθειες δεν
απαντήσει θα θεωρείται «μη υπαρκτός»
και η αποστολή της εφημερίδας στο
συγκεκριμένο μέλος θα διακόπτεται.
8. Η κλήση θα γίνεται, για λόγους
οικονομίας, πρώτα στο σταθερό και
μετά στο κινητό που μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας.
9. Τα ατομικά στοιχεία των μελών
μας απαγορεύεται να χορηγηθούν σε
οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη
συναίνεσή του.
Παρακαλούμε το σύνολο των μελών
μας να συνεργαστεί στην παραπάνω
έρευνα, παρέχοντας τα στοιχεία που
θα μας διευκολύνουν διότι σε μια περίοδο δυσβάστακτης οικονομικής κρίσης η περιστολή των δαπανών και ο
εξορθολογισμός της χρήσης των πόρων της Ενώσεως πρέπει να μας απασχολεί όλους.
Εκ του ΔΣ /ΕΑΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αντγου ε. α. Ιωάννη Τσαγκάρη
Επίτιμου Δκτη Γ’ ΣΣ.
Προς Πρόεδρο του ΜΤΣ
Αθήνα, 2 Οκτ 20
Αγαπητέ Στρατηγέ Πρόεδρε,
Με τη σημερινή μου επιστολή, θα ήθελα να αναφερθώ σε
πτυχές της λειτουργικότητάς του Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ, οι
οποίες για κάποιους ενδεχομένως θεωρούνται αυτονόητες,
αλλά δεν είναι πάντα, ειδικότερα στην περίοδο της πανδημίας
που όλοι βιώνουμε. Πρόσφατα λοιπόν, ο γιος μου νοσηλεύτηκε
στο ΝΙΜΤΣ προσβληθείς από τον ιό COVID-19. Από την πρώτη
στιγμή της εισόδου του και μέχρι την ημέρα της εξόδου του,
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο το Ιατρικό και Νοσηλευτικό
προσωπικό των Νοσοκομείων Παγκοσμίως βρίσκονται σε
αρχικά στάδια “γνωριμίας/γνώσης” της αντιμετώπισης του

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος οικοπεδούχων ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου
ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οικοπέδων ότι έλαβε
καθυστερημένα απάντηση από την αρμόδια
υπηρεσία για τη δήλωση των οικοπέδων απευθείας στον Δήμο Καρύστου η οποία πρέπει να
γίνει.
Για τη διευκόλυνση των οικοπεδούχων επισυνάπτεται έντυπο δήλωσης το οποίο αφού συμπληρωθεί αποστέλνεται στη διεύθυνση που
αναγράφεται. Για διευκόλυνση διευκρινίζεται ότι

τα δικαιώματα επί του οικοπέδου είναι πλήρης
κυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία, το οικόπεδο ευρίσκεται εντός οικισμού και ως ημερονία
απόκτησης να γραφεί του συμβολαίου ή της
μεταγγραφής στο υποθηκοφυλάκειο.
Σε περίπτωση λάθους επικοινωνήστε με τον
σύλλογο στο email: syllosmaeskar@gmail.com
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Μιχαήλ Σταματογιαννάκης
Πρόεδρος ΔΣ

ΠΡΟΣ
Δήμος Καρύστου
Ιωάννη Κότσικα και Ελλήνων Αμερικής
Εύβοϊα
Κάρυστος ΤΚ 34001
Με την παρούσα δηλώνω τα στοιχεία του οικοπέδου του οποίου είμαι ιδιοκτήτης
και ευρίσκεται στην περιοχή του ΟΣΜΑΕΣ στην Παξιμάδα Καρύστου
ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Κατηγορία ακινήτου: Οικόπεδο μη ηλεκτροδοτούμενο
Οικοδομικό Τετράγωνο (ΟΤ):
Αριθμός οικοπ.:
Δικαίωμα επί του οικοπεδου:
Ποσοστό ιδιοκτησίας:
Εντός ή εκτός οικισμού:
Επιφάνεια οικοπέδου:
Ημερομηνία απόκτησης:

Επώνυμο:
Οδός και αριθμός :
Πόλη :
Email :
Τηλέφωνα σταθερό :

Στοιχεία επικοινωνίας ιδιοκτήτου:
Ονομα :
Περιοχή:
ΤΚ :
Κινητό :

Παρακαλώ να με ενημερώσετε ότι παραλήφθηκε η δήλωση και να μου κοινοποιήστε τον
αριθμό πρωτοκόλλου
Ο/Η Δηλών/Δηλούσα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ "ΛΕΣΧΗ ΠΑΠΑΓΟΥ”

Ε

δώ και δεκαετίες λειτουργεί στο Δήμο Παπάγου
- Χολαργού με ευθύνη της Ε.Α.Α.Σ. η γνωστή
σε όλους “Λέσχη Παπάγου”, στη συμβολή των
οδών Λάσκου και Καραβία, σε κτήριο ιδιοκτησίας
ΜΤΣ/ΕΛΟΑΣ. Την λειτουργία είχε αναλάβει ιδιώτης
Η Λέσχη αποτέλεσε σημείο συγκέντρωσης και
αναφοράς πολλών συναδέλφων εν ενεργεία και
αποστρατεία που διαμένουν στην περιοχή, αλλά
και γενικότερα στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Το ΜΤΣ έχει επιτύχει με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση την έξωση της Ε.Α.Α.Σ. από το συγκεκριμένο ακίνητο. Υπάρχει η πρόταση του ΜΤΣ
νέας εκμίσθωσης του ακινήτου εκ μέρους της
Ένωσης με νέους όρους που προς το παρόν
εξετάζονται.
Τα τρία ΝΠΔΔ που έχουν συμπλακεί στη χρήση

COVID-19, διεπίστωσα (χωρίς βέβαια την παρουσία μου εντός
του Νοσοκομείου λόγω των γνωστών πρωτοκόλλων) ότι,
όλοι οι εμπλεκόμενοι υπερβάλουν τον εαυτό τους στην
“μάχη” με τον ιό!!
Ειδικότερα, το εμπλεκόμενο προσωπικό της Γ’. Παθ. Κλινικής
με επικεφαλής την Δντρια κ. Λούβρη και υπεύθυνη Ιατρό παρακολούθησης του ασθενούς κ. Αγγελόπουλου, καθώς επίσης
και όλο το προσωπικό της πτέρυγας “ΛΟΥΞ” με τις κατευθύνσεις
της Δνσας κ. Υφαντοπούλου, συμπαραστάθηκαν στον ασθενή,
επιδεικνύοντάς υψηλό αίσθημα ευθύνης με ιδιαίτερη διάθεση,
αγάπη, ενδιαφέρον και αυταπάρνηση σε κάθε λεπτό του
24ωρου, επί πολλές ημέρες. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τα
υψηλά επιστημονικά «standards» και τη σε μεγάλο βαθμό ανθρωπιά, έδωσαν τη μάχη, έτσι ώστε, ο ασθενής υιός μου
(αλλά και συνάδελφός τους) να ξεπεράσει όλες τις δύσκολες
στιγμές που αντιμετώπισε. Είναι προφανές επομένως, ότι η
προσπάθεια, παρουσία και εγρήγορση όλου του προσωπικού,
υπήρξαν καταλύτες της αποκατάστασης της υγείας του
παιδιού μου. Λαμβάνοντας υπόψη την πληροφόρηση όλων
μας σχετικά με τις αντιξοότητες αντιμετώπισης του άγνωστου
αλλά και δολοφονικιού COVID – 19, θεώρησα υποχρέωσή

του χώρου έχουν ως πρώτιστο ρόλο την επιμέλεια
των συμφερόντων των μελών τους, τα οποία
συμφέροντα πρέπει να θεωρούνται υπό την ευρύτερη έννοια τους και όχι απλά με όρους εμπορικής εκμετάλλευσης του ακινήτου με σκοπό
και μόνο το χρηματικό κέρδος. Η Ένωση σταθερά
εμμένει στην άποψη της λειτουργίας στον συγκεκριμένο χώρο της “Λέσχης”, που τόσα έχει
προσφέρει στους συναδέλφους και στους περιοίκους και θα προσπαθήσει με όλους τους δυνατούς τρόπους για τη διατήρηση αυτής της
υπηρεσίας προς όφελος των συναδέλφων.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020
ΕΚ ΜEΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

μου να γνωστοποιήσω τις άοκνες προσπάθειες όλου του
προσωπικού του ΝΙΜΤΣ, όπως παραπάνω, με την παράκληση
ως πατέρας (πέραν της ιδιότητός μου), όπως σχολιάσετε
κατά την κρίση σας την επιστολή μου σε σύσκεψη του
ΔΣ/ΜΤΣ, καθώς επίσης και στο προσωπικό του ΝΙΜΤΣ!
Αγαπητέ Αντώνη / Πρόεδρε,
Γνωρίζω και εγώ ότι, κατά καιρούς το Νοσ. μας ΝΙΜΤΣ
δέχεται κριτική, καταδεικνύεται όμως ότι το προσωπικό πέρα
κ’ έξω από τα όποια προβλήματα, ανταποκρίνεται με υψηλό
αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού, επιδεικνύοντας παράλληλα ιδιαίτερα αισθήματα ανθρωπιάς. Κλείνοντας τέλος,
θα ήθελα να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε όσους οι
οποίοι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο συντέλεσαν στην επιτυχή
έκβαση της περιπέτειας του γιού μου!*
«Ευχαριστώ»
Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Νικ. Τσαγκάρης
Επίτιμος Διοικητής Γ! Σωμ. Στρατού.
Υ.Γ. * Εύχομαι ολόψυχα σε όλους υγεία και ψυχική δύναμη
προκειμένου να συνεχίσουν τη μεγάλη του προσφορά.
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22α Νοεμβρίου, η 80η επέτειος
της Απελευθέρωσης της Κορυτσάς
Η μεγάλη νίκη του στρατού μας κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-41
Ο πρωταγωνιστής και Φρούραρχος της Κορυτσάς
Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Δημήτριος Π. Θεοδωράκης
Γράφει ο
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Ανιψιός του Στατηγού Δ. Θεοδωράκη

Τ

α ελληνικά στρατεύματα ύστερα από την ηρωική και
επιτυχή αντιμετώπιση της ιταλικής εισβολής στο μέτωπο
της Ηπείρου και της Πίνδου, εξαπέλυσαν την καθοριστική
αντεπίθεση στις 14 Νοεμβρίου 1940 στον τομέα της Δυτικής
Μακεδονίας.
Κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις στα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή της
Καστοριάς, συμμετείχε και το 53ο Σύνταγμα
Πεζικού της ΙΧ Μεραρχίας του Γ’ Σώματος
Στρατού. Το Σύνταγμα αυτό ήταν συγκροτημένο κατά το μεγαλύτερο μέρος από
εφέδρους της Δυτικής Μακεδονίας (γνώστες
της περιοχής) και είχε Υποδιοικητή τον Αντισυνταγματάρχη Δημήτριο Θεοδωράκη. Ο
έμπειρος και γενναίος αξιωματικός οδήγησε
το Σύνταγμα σε αποφασιστικές νίκες στην
οροσειρά του Μοράβα.
Στις 21 Νοεμβρίου τα ιταλικά στρατεύματα
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το οροπέδιο της Κορυτσάς και να υποχωρήσουν
βόρεια προς το Πόγραδετς. Και ενώ οι διαταγές του Τμήματος Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας όριζαν αμυντική τακτική και αναμονή για περαιτέρω προώθηση, ο διορατικός
και τολμηρός Δημήτριος Θεοδωράκης ανέλαβε την πρωτοβουλία να προχωρήσει στην Απελευθέρωση της Κορυτσάς.
Όπως γράφει ο ίδιος στο βιογραφικό του: «Το εσπέρας της
22ας Νοεμβρίου, τεθείς επικεφαλής συγκροτηθέντος αποσπάσματος καταδιώξεως εξ’ενός τάγματος συν ενός λόχου

και 25 εφίππων, εκινήθην προς καταδίωξιν των υποχωρούντων
ιταλικών τμημάτων και εν συνεχεία κατέλαβον την Κορυτσάν.
Με αλλαλαγμούς και κωδωνοκρουσίες οι κάτοικοι επεδέχθησαν
τους ελευθερωτάς».
Υπέγραψε ως αντιπρόσωπος του ελληνικού στρατού το
πρακτικό παράδοσης της Κορυτσάς από τους εκπροσώπους
των Αρχών, καθώς και την ιστορική προκήρυξη της απελευθέρωσης της πόλης. Αυτοδιορίστηκε Φρούραρχος, όρισε
νέα δημοτική αρχή και διοίκησε την περιοχή ως το τέλος
Νοεμβρίου.
Η επαρχία της Κορυτσάς έμεινε υπό ελληνική
διοίκηση έως τις 12 Απριλίου 1941, όταν ο
ελληνικός στρατός, ύστερα από τη γερμανική
εισβολή στη Μακεδονία, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αλβανικό έδαφος.
Η απελευθέρωση της Κορυτσάς, της μεγαλύτερης ελληνικής πόλης της Βορείου Ηπείρου, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη
του ελληνοϊταλικού πολέμου και επηρέασε
σημαντικά την πορεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αναπτέρωσε το ηθικό του Στρατού
και του λαού, έδωσε ελπίδα στα κράτη της
Ευρώπης. Ήταν η πρώτη νίκη των Συμμάχων
εναντίον του φασισμού του Μουσολίνι και
του ναζισμού του Χίτλερ, 15 ολόκληρους
μήνες μετά την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Απέδειξε ότι οι δυνάμεις του Άξονα
δεν ήταν ανίκητες.
Τα πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων με πηχυαίους
τίτλους, συγκινητικές μαρτυρίες και περιγραφές στρατιωτών
κατέγραψαν τις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις και τους πανηγυρισμούς στο μέτωπο και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στην Ευρώπη και την Αμερική, οι ηγεσίες με εγκωμιαστικά τηλεγρα-

φήματα επαινούσαν το
κατόρθωμα της μικρής
Ελλάδας!
Ο Στρατηγός Δημήτριος Θεοδωράκης, με
καταγωγή από την Άμπλιανη Ευρυτανίας, μεγάλωσε κατά τα παιδικά
και μαθητικά του χρόνια
στο
Μεσολόγγι.
Kατατάχθηκε εθελοντής
στο Στρατό το 1910 και
αποστρατεύθηκε το
1945. Η μακρόχρονη πολεμική δράση και η προσφορά του στην ΠατρίΑντισυνταγματάρχης Πεζικού
δα είναι αξιοθαύμαστη.
Δημήτριος Π. Θεοδωράκης
Έλαβε μέρος σε όλους
τους Απελευθερωτικούς
Αγώνες κατά τον 20ο αιώνα. Η στρατιωτική του διαδρομή ξεκίνησε κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, από τις πλαγιές
του Ολύμπου. Συμμετείχε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο
μέτωπο των Σερρών. Έλαβε μέρος στην Μικρασιατική Εκστρατεία και έφτασε νικηφόρα μέχρι το Σαγγάριο ποταμό
της Νίκαιας. Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αγωνίστηκε
εναντίον των Ιταλών στα αλβανικά βουνά και αντιστάθηκε
στην ιταλογερμανική κατοχή. Δε συμμετείχε σε στρατιωτικά
κινήματα και δεν έλαβε μέρος στις εμφύλιες συγκρούσεις.
Έζησε σχεδόν εκατό χρόνια. Αφιέρωσε όλη του τη ζωή
στην υπηρεσία της Πατρίδας, «εν πολέμω και εν ειρήνη».
«Οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος…» - Ομήρου, Οδύσσεια, Ι´ 3435
(Τίποτα πιο γλυκό από την Πατρίδα)
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Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.
-Από ότι είναι Ιστορικά εξακριβωμένο, φαίνεται και
σήμερα με τον απαράδεκτο και ακατονόμαστο Πρόεδρο
της Σημερινής Τουρκίας, ειρηνική συνύπαρξη με αυτούς
δεν υπάρχει. Ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία θα
υπάρχει, μόνο όταν η χώρα μας, διατηρεί αξιόμαχο Στρατό
και είναι ισχυρά εξοπλισμένη, ώστε να αποτρέπει κάθε
διεκδίκηση των. Κάτι! Βέβαια που θα χρειασθεί και αποφασιστική Ηγεσία της χώρας.
-Το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό εθνικό και διαχρονικό
για την χώρα μας, δεν μπορούμε πλέον ούτε να το αμελήσουμε, ούτε να αδιαφορήσουμε αλλά και ούτε να συνεχίζει να παραμένει στις Καλένδες. Πιστεύω ότι πρέπει
άμεσα να αντιμετωπισθεί.
-Στην παρούσα, θα αναφερθώ στα οφέλη από την
θητεία των νέων μας στα 18 και την αύξηση της Θητείας.
Πιστεύω ότι έχει πολλά να ωφεληθεί ο νέος αλλά και η
πατρίδα μας γενικότερα. Όπως:
-ΠΡΩΤΟΝ: Η απόφαση αυτή θα βοηθήσει τα μέγιστα
στην άκρως αναγκαίουσα οροφή των Ένοπλων Δυνάμεων.
Μόνο όμως όταν εφαρμοσθεί χωρίς εξαιρέσεις , προς
πάσα κατεύθυνση. Επίσης κάποτε πρέπει να σταματήσουν
τα διάφορα ερείσματα των ‘’φυγόστρατων’’. Δεν μπορεί,
πως να το κάνουμε, να είναι κάποιος ακατάλληλος για
στράτευση, αλλά ικανός για δημοσιογράφος ή Υπουργός.
-ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Εκεί! Όμως που η προσφορά θα είναι ουσιαστική, από την ψήφιση ενός τέτοιου νόμου θα είναι οι
νέοι μας και η Ελληνική κοινωνία. Διότι! Ο νέος προτού εισέλθει στον αγώνα της ζωής του, σπουδάζοντας ή με
την είσοδό του, απευθείας στην βιοποριστική εργασία,θα
έχει υποστεί την λίαν ευεργετική Στρατιωτική παιδεία και
πειθαρχία, οι οποίες τους ολοκληρώνουν ως άτομα. Έτσι!

Ως ολοκληρωμένο και υπεύθυνο άτομο, τελείως διαφορετικά πλέον θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα στην κοινωνία.
-ΤΡΙΤΟΝ: Η κατάταξη των νέων στα 18, θα βοηθήσει ειδικώς τα μέγιστα, την αύξηση της οροφής των Μαχητών
των Ε.Δ και παράλληλα θα απαλλάξει τους νέους από τη
ταλαιπωρία, να καταταγούν σε μεγάλη ηλικία, με τα προβλήματά τους, που άμεσα πλέον αντιμετωπίζουν.
- Όπως είπα νωρίτερα, οι Νέοι στις Ε.Δ χρειάζονται ως
Μαχητές και όχι ως επιστήμονες. Διότι! Όσους επιστήμονες
χρειάζονται τους έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Εξαίρεση
του κανόνα πρέπει να αποτελούν οι επιτυχόντες σε
Ιατρικές Σχολές. Διότι! Οι Ε.Δ τους Ιατρούς τους χρειάζονται
περισσότερο ως επιστήμονες Ιατρούς παρά ως Μαχητές.
-ΤΕΤΑΡΤΟΝ:Λαθεμένες ενέργειες προηγουμένων κυβερνήσεων, σχετικά με την μείωση της θητείας και εις αντιστάθμισμα την αύξηση του αριθμού των Ε.Π.Ο.Π, χωρίς
να αναθεωρηθεί το καθεστώς της προσλήψεως αυτών
έχει δημιουργήσει προβλήματα στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Όπως:
•Λόγω ηλικίας μετά την παρέλευση σχετικού χρόνου
και οικογενειακών υποχρεώσεων των Ε.Π.Ο.Π δεν είναι
εις θέση να εκτελέσουν αυτοί τις αποστολές των για τις
οποίες προσελήφθησαν ως Μαχητές. Τυχόν δε απόλυση
αυτών θα δημιουργήσει κοινωνικό πλέον πρόβλημα.
•Επίσης! Η πρόσληψη μεγάλου αριθμού Ε.Π.Ο.Π για
την κάλυψη του κενού από την μείωση της θητείας των
κληρωτών, δημιούργησε αφενός άλλη μια οικονομική αιμορραγία στην ήδη προβληματική Οικονομία της χώρας
μας, και αφετέρου αντί να προωθούμε τους νέους σε δημιουργικές και παραγωγικές εργασίες, του προωθούμε
απερίσκεπτα και αυτούς στον κρατικό Κορβανά χωρίς ουσιαστικό λόγο και προπαντός χωρίς να το ζητήσει ο Ελληνικός λαός.
-ΠΕΜΠΤΟΝ:Θα πρέπει κάποτε κάποιος καταξιωμένος
Υπουργός Εθνικής Άμυνας, να αντιμετωπίσει το επίσης
σοβαρό θέμα της ‘’φυγοστρατίας’’. Καθόσον οι καλούμενες
εκάστοτε κλάσεις στρατεύσιμων παρουσιάζονται προς

κατάταξη, μειωμένες πολλές φορές κατά 50%, γεγονός
που ακυρώνει κάθε σχεδίαση και δημιουργεί πολίτες δυο
κατηγοριών. Τους πληβείους και τους πατρικίους. Υπόψιν
είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις να υπηρετούν σε μάχιμες
Μονάδες των Ένοπλων μας Δυνάμεων, τέκνα και γόνοι
επωνύμων. Αυτό καταδεικνύει πως ή οι ως άνω κατηγορίες
έχουν μειωμένο αριθμό τέκνων ή φυγοστρατούν με διάφορους τρόπους ή και εάν υπηρετούν τυπικά την θητεία
των θα βρίσκονται σε θέσεις (Λούφα) εντός και πέριξ των
Αθηνών. Αυτό είναι αδικία και απαράδεκτη κατάσταση.
Κάποτε πρέπει να σταματήσει η μεγάλη αυτή αδικία.
-Πρέπει! Ιδιαίτερα επί του θέματος αυτού να επισημάνουμε το παράδειγμα του Πρωθυπουργού της χώρας
μας, διότι ο υιός του σήμερα υπηρετεί σε Μονάδα του
Έβρου. Αυτό τον τιμά ιδιαίτερα.
-ΕΚΤΟΝ:Μετά από τα ανωτέρω οι προτάσεις μας εις ότι
αφορά την Στρατιωτική Θητεία των νέων μας είναι:
•Για τους Νέους στράτευση γενικά στα 18 και θητεία
σε πρώτη φάση 20 μήνες σε όλους τους κλάδους των
Ένοπλων Δυνάμεων.
•Εις ότι αφορά την θητεία των γυναικών στην παρούσα
φάση, εκπαίδευση τριών (3) μηνών σε κέντρα εκπαίδευσης
Νεοσύλλεκτων. Στην συνέχεια να απολύονται, αναγραφόμενες στην εφεδρεία. Και τέλος, σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης καλούνται για κανονική θητεία.
-Τέλος! Η αύξηση της θητείας, το επαναλαμβάνω, θα
βοηθήσει τα μέγιστα την οροφή των Ε.Δ., τους Νέους
μας, την Ελληνική κοινωνία και το φρόνημα του Ελληνικού
λαού. Και! Με τον επικρατούντα σήμερα παθογόνο λαϊκισμό,
θα είναι μια γενναία πολιτική πράξη.
- Κοινωνίες με ριζικά αποδυναμωμένη και φθαρμένη
εθνική συνείδηση δεν έχουν πεδίο Στρατηγικής λογικής
και θέτουν αναμφίβολα σε κίνδυνο την Ιστορική τους
Ύπαρξη. Αυτό να μην το ξεχνάμε.
-Είπαν στον Βασιλέα της Σπάρτης ΘΕΌΠΟΜΠΟ (8ος
αιώνας), ότι η Σπάρτη δοξάζεται γιατί οι Βασιλιάδες της
ξέρουν να διοικούν. ΌΧΙ! Απάντησε εκείνος, Δοξάζεται
διότι οι πολίτες της ξέρουν να πειθαρχούν.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 25 NOEMΒΡΙΟΥ 2020
Γράφει ο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣ
Απόστρατος Αξκος ΣΞ
ΜΑ Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές
Δόκιμος Ερευνητής ΙΔΙΣ

Σκοπός Επισκοπήσεως: Η με συνοπτικό τρόπο παρουσίαση των
κυριοτέρων γεγονότων, κατά την
κρίση του γράφοντος, από ανοικτές πηγές πληροφοριών,
για την καλυπτομένη χρονική περίοδο.
Κριτήρια Συλλογής Ειδήσεων/Γεγονότων: Επιλέγονται
τα κατά τεκμήριο σοβαρότερα γεγονότα που επηρεάζουν
τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική ασφάλεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τους περιορισμούς του χώρου.
ΕΛΛΑΔΑ
Στις 17 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικεφαλής ολιγομελούς υπουργικού κλιμακίου,
πραγματοποίησε επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
στο πλαίσιο της οποίας, υπέγραψε την Διακήρυξη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς και συμφωνία Συνεργασίας στους τομείς της Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας.
ΚΥΠΡΟΣ
Κατά την επίσκεψη του στο υπό τουρκική κατοχή
τμήμα της Κύπρου, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογκάν
μίλησε επισήμως για λύση δυο κρατών στο κυπριακό.
Συγκεκριμένα είπε: ‘’Οι Τουρκοκύπριοι ζουν στη χώρα
τους με αξιοπρέπεια και ελευθερία, παρά τις πολυάριθμες
επιθέσεις που έχουν δεχτεί. Είναι προτεραιότητά μας να
παρέχουμε μια βιώσιμη λύση στο Κυπριακό με τρόπο
που να διασφαλίζει τα νόμιμα δικαιώματα και την
ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού. Σήμερα υπάρχουν
δύο ξεχωριστοί λαοί, δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο.
Η λύση των δύο κρατών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο
διαπραγμάτευσης βάσει της κυριαρχικής ισότητας’’.
Είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία μιλά ανοικτά για
την λύση δυο κρατών στην Κύπρο.
ΤΟΥΡΚΙΑ
α. Στις 7 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος Ερντογκάν απέλυσε
τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας Murat
Ouisal, αντικαθιστώντας τον με τον Naci Agbal που στον
παρελθόν είχε υπάρξει Υπουργός Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ)
της Τουρκίας. Για την ενέργεια αυτή ο Ερντογκάν δεν
συμβουλεύτηκε τον νυν ΥΠΟΙΚ και γαμπρό του Berat Albayrak, ο οποίος την επομένη ημέρα, δήλωσε παραίτηση.
Η παραίτηση έγινε δεκτή και νέος ΥΠΟΙΚ ορίστηκε από
τον Ερντογκάν ο Lutfi Elvan.
β. Ο Elvan είχε εκλεγεί μέλος του ΑΚΡ το 2007, ενώ
χρημάτισε και βοηθός του Πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου, το 2014. O Ouisal έμεινε στην θέση του κεντρικού τραπεζίτη για 16 μήνες, διάστημα στο οποίο η
τουρκική λίρα έχασε 48,8% της αξίας της έναντι του δολαρίου και 58,85% έναντι του ευρώ, σε διάστημα ενός
έτους.
γ. Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP)
της αντιπολιτεύσεως Kilicdaroglu, στις 17 Νοεμβρίου,
έλαβε ένα απειλητικό για την ζωή του γράμμα από τον
για πάνω από 4 δεκαετίες αρχηγό του υποκόσμου της
Τουρκίας Cakici. Ο Cakici κατηγορεί τον Kilicdaroglu για
προδοσία και συνεργασία με Κούρδους και ξένες δυνάμεις.
Ο Cakici τυγχάνει της προστασίας του κυβερνητικού
εταίρου του ΑΚΡ Μπαχτσελί, ενώ ανήκει και στους
Γκρίζους Λύκους.
ΗΠΑ
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Φανάρι την 16 Νοεμβρίου, όπου συναντήθηκε
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο τον οποίο
χαρακτήρισε εταίρο των ΗΠΑ. Ο Πομπέο δεν θέλησε να
συναντήσει Τούρκους επισήμους όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Νοεμβρίου του 2018,
το Φανάρι είχε αναγνωρίσει το αυτοκέφαλο της Ουκρα-

νικής Εκκλησίας όπως ήθελαν οι ΗΠΑ, προκειμένου να απομακρυνθεί το Κίεβο από την
Μόσχα.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΥΡΙΑ
Στις 19 Νοεμβρίου, η ισραηλινή αεροπορία
προσέβαλε στόχους ιρανικών δυνάμεων εντός του εδάφους της Συρίας. Από την προσβολή κατεστράφησαν
κτιριακές εγκαταστάσεις, σταθμοί διοικήσεως και αντιαεροπορικές πυροβολαρχίες της Quds Force.
ΙΡΑΚ
Ανεβλήθη η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών κ.
Δένδια στο Ερμπίλ του ιρακινού Κουρδιστάν όπου θα
είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο και με τον Πρωθυπουργό
της Περιφέρειας του ιρακινού Κουρδιστάν, Nechirvan
Barzani και Marsour Barzani αντιστοίχως, καθώς και με
τον ιστορικό του ηγέτη Masoud Barzani. Επίσης ο
Υπουργός Εξωτερικών θα εγκαινίαζε το Γενικό Προξενείο
της Ελλάδας στο Ερμπίλ, παρουσία τοπικών αξιωματούχων.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΑΛΛΙΑ
Στις 4 Νοεμβρίου, το γαλλικό υπουργικό συμβούλιο
απεφάσισε την διάλυση της οργανώσεως των Γκρίζων
Λύκων στην Γαλλία, μετά από βεβήλωση που υπέστη
το μνημείο της Αρμενικής Γενοκτονίας στην Λυών. Η οργάνωση τέθηκε εκτός νόμου.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Η Βουλγαρία εξέφρασε την θέληση της για μπλοκάρισμα
της εντάξεως των Σκοπίων στην ΕΕ, στην σύνοδο των
Υπουργών Εξωτερικών της 24ης Νοεμβρίου, παρά τις
προσπάθειες της Γερμανίας να μεταπείσει την ηγεσία
της χώρας. Η Βουλγαρία δεν δέχεται να υπάρχει μακεδονική γλώσσα στα ευρωπαϊκά έγγραφα, ζητά από τη
γειτονική χώρα να αναγνωρίσει ότι το έθνος και η
γλώσσα τους έχουν βουλγαρικές ρίζες και να θέσει
τέλος στην αντιβουλγαρική ρητορική. Επίσης επιθυμεί
να απαλείψει από τα σχολικά βιβλία ιστορίας απαξιωτικούς
όρους για τη Βουλγαρία και να αποκαταστήσει ιστορικά
γεγονότα.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ο νέος αρχηγός της Βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας
Μ16, Ρίτσαρντ Μούρ, ταξίδεψε στις 11 Νοεμβρίου στην
Τουρκία, όπου συναντήθηκε και είχε συνεργασία με τον
εκπρόσωπο του προέδρου Ερντογκάν, Ιμπραχίμ Καλίν,
στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, οι δυο άνδρες συζήτησαν τις εξελίξεις στο
Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου Τουρκία και Δύση έχουν
λόγους να ανησυχούν για την πρωτοβουλία της Μόσχας
προκειμένου να δοθεί τέλος στην διαμάχη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Και αυτό διότι η παρέμβαση
της Μόσχας, απομακρύνει προς το παρόν την προσέγγιση
των δυο αυτών χωρών με την Δύση.
ΡΩΣΙΑ
α. Οι ηγέτες της Ρωσίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, την 10 Νοεμβρίου, υπέγραψαν συμφωνία για
τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ. Με την συμφωνία αυτή, η Ρωσία πέτυχε να
διαμεσολαβήσει για τον τερματισμό συγκρούσεως στον
Καύκασο, χωρίς την ανάμιξη των ΗΠΑ.
β. Η Ρωσία θα αναπτύξει δυνάμεις της μεταξύ των αντιμαχομένων για την επιτήρηση της καταπαύσεως του
πυρός, ενώ δέχθηκε και την παρουσία Τούρκων στρατιωτικών σε κέντρο που θα ελέγχει την εφαρμογή της
συμφωνίας, στο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν.
ΑΣΙΑ
ΙΡΑΝ
Ο πρόεδρος του Ιράν Ρουχανί, δήλωσε στις 12 Νοεμβρίου, ότι θεωρεί πιθανόν οι ΗΠΑ υπό την προεδρία

Μπάιντεν να επαναδιαπραγματευτούν την Συμφωνία για
τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος γνωστή
και ως Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), από
την οποία είχαν αποσυρθεί το 2015, με απόφαση του
πρόεδρου Τράμπ. Το Ιράν είχε αρνηθεί τότε να υπογράψει
συμμόρφωση σε 12 νέους όρους που είχαν προτείνει οι
ΗΠΑ προκειμένου να παραμείνει σε ισχύ η Συμφωνία, με
αποτέλεσμα ο πρόεδρος Τράμπ να επιβάλει οικονομικές
κυρώσεις στην χώρα.
Κύριο Γεγονός:
Η υπογραφή της Συμφωνίας για τερματισμό των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ με πρωτοβουλία
της Ρωσίας, αφήνοντας εκτός τις ΗΠΑ και την Γαλλία,
όχι μόνο από την συμφωνία, αλλά κυρίως από την
ανάμιξη τους στην αυλή της Ρωσίας μεταξύ Μαύρης
Θάλασσας και Κασπίας. Και οι δυο χώρες θα μπορούσαν
να έχουν λόγο στον τερματισμό της διενέξεως στο
πλαίσιο της Ομάδας του Μίνσκ, που είχε συγκροτηθεί το
1992, από τον OSCE, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο.

Συμπεράσματα:
α. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα και η υπογραφή σημαντικών συμφωνιών,
δείχνει το σαφή προσανατολισμό της Ελλάδας για ενίσχυση του αντιτουρκικού άξονα Ελλάδος-Ισραήλ-Αιγύπτου-Κύπρου-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η εξωτερική
αυτή εξισορρόπηση με την σύναψη συμμαχιών, είναι
απαραίτητη για την αύξηση της πιέσεως κατά των παράνομων τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο.
β. Στο κυπριακό, είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία,
άλλα λέει και άλλα θέλει στην ουσία. Δεν φαίνεται αληθινό, ξαφνικά να προωθεί την λύση των δυο ξεχωριστών
κρατών, όπως είπε ο Ερντογκάν στα κατεχόμενα.
Αν υπάρξει ελληνοκυπριακό ανεξάρτητο κράτος στην
Κύπρο, αυτό θα μπορούσε να συμμαχήσει με την Ελλάδα
σε πρώτο χρόνο, για όλα τα θέματα άμυνας και ασφαλείας. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έφερνε την Τουρκία
να έχει σύνορα με την Ελλάδα και στην Κύπρο, η δε Ελλάδα θα μπορούσε να αποκτήσει στρατιωτικές βάσεις
και να μεταφέρει δυνάμεις και στρατιωτικό υλικό στην
μεγαλόνησο.
Επίσης, αν υπάρξει ξεχωριστό ελληνοκυπριακό κράτος,
διευκολύνεται η ύπαρξη σημείου επαφής μεταξύ των
δυο ΑΟΖ, οπότε θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια από
πλευράς Τουρκίας για να μην χαθεί η ευκαιρία να ελέγξει
τον φυσικό πλούτο της Ανατολικής Μεσογείου.
Και αν η Τουρκία χάσει το παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε τίθεται σε κίνδυνο όλο το αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας και πάει στράφι η επένδυση σε ερευνητικά και γεωτρητικά σκάφη.
Τέλος, τυχόν περιορισμός της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο 37% του εδάφους και συνεπώς και του
τουρκικού ελέγχου, θα σήμαινε ότι η Τουρκία θα έχανε
οριστικά την ευκαιρία για τον έλεγχο όλης της Κύπρου,
κάτι που ήταν πολύ κοντά στο να επιτύχει με την ‘’διζωνική-δικοινοτική’’ ομοσπονδία.
γ. Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στο Φανάρι έγινε
στο πλαίσιο της συνεργασίας των δυο πλευρών για τον
περιορισμό της επιρροής της Μόσχας στους Ορθοδόξους
πληθυσμούς και όχι από πραγματικό ενδιαφέρον των
ΗΠΑ για την πορεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σε
κάθε περίπτωση, ΗΠΑ και Ρωσία, αντιμετωπίζουν την
Ορθοδοξία ως μέσον για την προώθηση των στόχων
της εξωτερικής τους πολιτικής και όχι από την θρησκευτική
της πλευρά.
δ. Η Συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, αποτελεί διπλωματική επιτυχία για
την Ρωσία, έχει πολιτικοδιπλωματικά οφέλη για την
Τουρκία, αποτελεί ήττα για την Αρμενία και νίκη για το
Αζερμπαϊτζάν. Στην ουσία με την επέμβαση της η Ρωσία,
διέσωσε τον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ από την
πλήρη κατάληψη του από τους Αζέρους και απεσόβησε
τα χειρότερα για την Αρμενία.
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Το Πολυτεχνείο και η Μάχη των Αθηνών
Γράφει ο
XΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Π

αρακολουθήσαμε εμβρόντητοι και ενεοί τις πανελλήνιες
κωμικές εκδηλώσεις της 17ης Νοεμβρίου, επί τη 47η επετείω
της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου του 1973. Τότε εξηγέρθησαν
οι φοιτητές συνεπικουρού-μενοι και από άλλα, κυρίως αριστερά,
στοιχεία, εν μέσω του υφισταμένου δικτατορικού καθεστώτος
της 21ης Απριλίου 1967, με το σύνθημα ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Σημειωτέον, ότι από τις 8 Οκτωβρίου 1973 η χώρα εκυβερνάτο από τη δοτή κυβέρνηση του Σπ. Μαρκεζίνη, εντεταλμένη
να προκηρύξει και διεξαγάγει ελεύθερες βουλευτικές εκλογές,
δια να επανέλθουμε σε μία ομαλή πολιτική κατάσταση.
Ο Ευάγγελος Αβέρωφ, πέντε χρόνια αργότερα καταθέτει:
«Το Πολυτεχνείο υπήρξε μία ευγενική, θαρραλέα δημοκρατική
εκδήλωση της Νεολαίας. Μόλις όμως εκδηλώθηκε και στέριωσε,
κατά την τακτική που δίδαξε ο Λένιν, υπερφαλαγγίστηκε από
το Κ.Κ.Ε. και τα συνθήματα από συνθήματα Δημοκρατίας έγιναν
συνθήματα Κομμουνισμού. Το Πολυτεχνείο όχι μόνο δεν την
έρριξε (τη Δικτατορία), αλλά την δυνάμωσε …». Πολλοί αξιωματικοί συσπειρώθηκαν γύρω από τον Ιωαννίδη, που ετοίμαζε
συνωμοσία … κι’ έτσι επιβλήθηκε μια χειρότερη δικτατορία.
Στο Πολυτεχνείο, η διαμορφωθείσα έκρυθμος κατάστασις,
εξελιχθείσα σε αντικαθεστωτική διαδήλωση, προεκάλεσε την
επέμβαση του Στρατού, προς αποφυγήν της σοβούσης αιματοχυσίας. Με την επέμβαση του Στρατού, ΟΥΔΕΙΣ από τους ευρισκόμενους εντός του Πολυτεχνείου εφονεύθη. Τούτο καταμαρτυρείται στο πόρισμα του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου
Δημ. Τσεβά: «Ουδείς νεκρός υπήρξε εντός του Πολυτεχνείου!».
Υπήρξαν νεκροί εκτός του Πολυτεχνείου από αδέσποτες
σφαίρες και εποστρακισμούς, κατά μεν τον Δ. Τσεβά 18, τον
ανακληθέντα από το ΠΑΣΟΚ, αστυνομικό διευθυντή Γ. Σαμπάνη
12, κατά δε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24, άπαντες μακράν
του Πολυτεχνείου. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Σπ. Μαρκεζίνης
αναφέρει: «Δεν είμαι διατεθειμένος, λόγω επιμόνου συνθηματολογίας, λόγω πολυαρίθμων νεκρών, να βοηθήσω κι’ εγώ
στη θεσμοποίηση μιας ψεύτικης ιστορίας». Επομένως, ΟΥΔΕΙΣ
νεκρός υπήρξε εντός του Πολυτεχνείου, όπως ομολογούν και
πολλοί ειλικρινείς μετασχόντες!! Αναμφισβήτητα λοιπόν, η
εντός του Πολυτεχνείου στρατιωτική επέμβασις υπήρξεν αναίμακτος!
Προς τί λοιπόν οι καταθέσεις χιλιάδων στεφάνων και μυριάδων
ανθέων ανά την επικράτειαν και ιδιαιτέρως εις την υπερμεγέθη
κεφαλήν του Σβορώνου εντός του Πολυτεχνείου, από τις
αρχές και εξουσίες, τους χιλιάδες πολίτες και τα νήπια και
προς τί ο τόσος θόρυβος, οι πορείες και η πρωτοφανής παρανομία, εν μέσω της πανδημίας λόγω του Κορωνοϊού; Ίσως
επειδή επεβλήθη … η δικτατορία Ιωαννίδη, που οδήγησε και

στην καταστροφή της Κύπρου μας, η οποία επί 46 χρόνια
στενάζει υπό τουρκική κατοχή, κάτω από τα βλέμματα του
ΟΗΕ, της Ε.Ε. και ολοκλήρου του κόσμου!
Σε λίγες ημέρες θα τιμήσουμε την 76η επέτειο της μάχης
των Αθηνών, του Δεκεμβρίου 1944, όπου το Κ.Κ.Ε. με τις παραφυάδες του ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΟΠΛΑ κ.λπ., επεχείρησε με μιά
ένοπλη, αιματηρή και βίαιη απόπειρα να καταλάβει την πολιτική
εξουσία και να εντάξει τη χώρα στον ερυθρό … παράδεισο.
Σημειωτέον, ότι ολόκληρη σχεδόν η επικράτεια κατείχετο από
τον ΕΛΑΣ, πλην Ηπείρου με τον ΕΔΕΣ του Ναπολ. Ζέρβα και
άλλων μικροτέρων περιοχών, που δρούσαν εθνικά τμήματα
(π.χ. στη Θράκη, Πελοπόννησο κ.λπ.).
Με δέος και αποτροπιασμό ενθυμούμεθα τις στιγμές που
έζησε η Αθήνα κατά τη φοβερή εκείνη περίοδο των 33 ζοφερών
και εφιαλτικών ημερών του «Κόκκινου Δεκέμβρη» του ’44. Από
τη χώρα μας δεν είχαν αποχωρήσει τελείως οι κατακτητές,
Γερμανοί και Βούλγαροι, είχαν δε υπογραφεί και τα κατάπτυστα
προδοτικά σύμφωνα μεταξύ αυτών και του Κ.Κ.Ε., που εξησφάλιζαν στους μεν Γερμανούς ανεμπόδιστη αποχώρηση (Σύμφωνο Λειβαδίου 1ης Σεπτ. 1944), στους δε Βουλγάρους παραχώρηση Αυτονόμου Μακεδονικού Κράτους υπό την αιγίδα της
Σοβιετικής Ρωσσίας (Σύμφωνα Πετριτσίου 12ης Ιουλ. 1943 και
Καρυδίων Εδέσσης 11ης Ιαν. 1944), καθώς και αγαθή συνεργασία
μεταξύ Κ.Κ.Ε. και Κ.Κ.Β. (Σύμφωνο Μελισσοχωρίου της 20ης
Σεπτ. 1944.
Ο Δεκέμβριος του ’44 ενθυμίζει φρίκη, τρόμο, αποτροπιασμό.
Δεν ήχησαν ύμνοι και παιάνες, αλλά θρήνοι, γόοι, οδυρμοί και
δάκρυα.
Τη μάχη των Αθηνών το Κ.Κ.Ε. την είχε μελετήσει και προπαρασκευάσει πολύ καλά. Σε ολόκληρη την Αττική οι μόνες
εστίες αντιστάσεως ήταν το Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη που αποτέλεσε το κομβικό σημείο, η Οργάνωσις Χ του
Γ. Γρίβα (μετέπειτα Διγενή, αρχηγού της ΕΟΚΑ στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο), η ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία (Ρίμινι) υπό τον συνταγματάρχη Θρασ. Τσακαλώτο, αγγλικές δυνάμεις υπό τον αντιστράτηγο Ρόναλντ Σκόμπυ και ο Ιερός Λόχος. Πέραν αυτών οι
Σχολές Ευελπίδων (Πολύγωνο) και Ναυτικών Δυνάμεων (Πειραιά)
μειωμένων δυνάμεων. Το Ελληνικό Κράτος περιορίζετο πέριξ
της Πλατείας Συντάγματος, η δε Ελληνική Κυβέρνησις είχε την
έδρα της στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία».
Το Στρατόπεδο Χωροφυλακής Μακρυγιάννη υπό τον αείμνηστο
συνταγματάρχη Γεώργιο Σαμουήλ και υπεύθυνο της οργανώσεως
και διεξαγωγής της αμύνης τον αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) Κων.
Κωστόπουλο (εθελοντικώς προσδραμόντα) απέκρουσε ηρωικώς
όλες τις επιθέσεις του ΕΛΑΣ καθ’ όλη τη διάρκεια των έξι
ημερών του επικού αγώνος (6-12/12/44).
Οι απώλειες των Δεκεμβριανών ήταν σφαγιασθέντος 56.373.
Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται 275 κληρικοί, 239 εκπαιδευτικοί,
120 ιατροί, 33 ταχυδρομικοί, 660 αστυνομικοί, 9 πυροσβέστες
και 246 συνδικαλιστές. Πέραν αυτών, 46.871 Έλληνες και Ελ-

ληνίδες εσύρθησαν ως όμηροι, βαδίζοντες νύκτα μέσα στον
βαρύ χειμώνα προς τη Θήβα μεταξύ των οποίων και η μεγάλη
ηθοποιός μας Ελένη Παπαδάκη, όπου για τη σκηνή της εκτελέσεώς της θα γράψει ο ποιητής μας Άγγελος Σικελιανός:
«Μνήσθητι, Κύριε, για την ώρα, που η λεπίδα του φονιά
άστραψε και όλος ο Θεός της τραγωδίας εφάνη!».
Για τις καταστροφές, τις αρπαγές και λεηλασίες δεν υπάρχουν
λόγια περιγραφής.
Ο Κόκκινος Δεκέμβρης ήταν η μεγαλύτερη απάτη, η πιο σατανική ενέδρα σε βάρος της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και
της Ειρήνης. Σήμερα η ιστορική μνήμη μάς ενθυμίζει τη μεγάλη
επέτειο της αντιστάσεως του αθηναϊκού λαού κατά του
ερυθρού ολοκληρωτισμού.
Ο Πρωθυπουργός της απελευθερώσεως Γ. Παπανδρέου
αναφωνεί: «Οι Έλληνες δεν κάνουν επιλογές τυράννων!», ο δε
αείμνηστος ακαδημαϊκός και γνωστός δημοσιογράφος Σπ.
Μελάς έγραψε για το Σύνταγμα Μακρυγιάννη: «Είναι ιστορικά
βεβαιωμένο, ότι στου Μακρυγιάννη έγιναν τόσα, όσα ήταν
απαραίτητα, ώστε ο χώρος να γίνει ΝΑΟΣ ΙΕΡΟΣ και ΒΩΜΟΣ
Ελευθερίας!». Οι νεκροί στου Μακρυγιάννη ήταν 160!
Το Κίνημα του Δεκεμβρίου υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα
εγκλήματα εξ’ όσων διεπράχθησαν κατά της Πατρίδος. Οι κομμουνιστές «μισούν θανάσιμα τη Δημοκρατία και όμως κραυγάζουν
αναισχύντως υπέρ αυτής, απεργαζόμενοι δουλείαν και δημοκοπούντες υπέρ της Ελευθερίας» (Θεμ. Σοφούλης).
Όταν ρωτήθηκε ο Άρης Βελουχιώτης για την αιτία της ήττας
του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ απάντησε: «Δεν σκοτώσαμε αρκετούς. Οι επαναστάσεις πετυχαίνουν, όταν τα ποτάμια κοκκινίσουν στο
αίμα!».
Η Αθήνα, «η ζαφειρόπετρα στης γης το δακτυλίδι» (Κ.
Παλαμάς) ενίκησε! Οι θυσίες των ηρωικών μαχητών της έσωσαν
την Πατρίδα από το κομμουνιστικόν άγος, αλλά και την ίδια τη
Δημοκρατία. «Στον στρατώνα του Μακρυγιάννη εξελίχθη ο
ωραιότερος αγών αυτοθυσίας, τιμής και καθήκοντος. Ο λαός
με το αλάθητον ένστικτόν του το αναγνωρίζει» (στρατηγός Θ.
Πάγκαλος).
Κάποτε οι ηγέτες του Έθνους με επικεφαλής τον Βασιλέα
μετέβαιναν στου Μακρυγιάννη για να αποτίσουν τον οφειλόμενο
φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους γενναίους υπερασπιστές
της ελευθερίας. Σήμερα η θρυλική αυτή έπαλξις δεν φαίνεται
να εμπνέει και να συγκινεί πλέον αυτούς, που στη θυσία
εκείνων οφείλουν τις θέσεις και τα αξιώματά τους.
Τουλάχιστον ας στείλουν λίγα άνθη από εκείνα που κατέθεσαν
στη μνήμη των ανύπαρκτων νεκρών του Πολυτεχνείου.
Κλίνομεν ευλαβώς το γόνυ υπέρ των ενδόξων μαχητών,
Ελλήνων και συμμάχων, που έχυσαν το τίμιον αίμα τους για να
απολαμβάνουμε εμείς σήμερα τα αγαθά της Δημοκρατίας, της
Ειρήνης και της Ελευθερίας.
Αιωνία των η μνήμη!

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΚΙΕΡ ΤΟΥ 1940
Γράφει ο
XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΥΦΤΟΣ
Ιστορικός

Τ

ον χειμώνα του 1940 οι Γερμανοί Ναζί σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις σε χώρες της Ευρώπης, με σκοπό
να τις αιφνιδιάσουν από τα ορεινά τους σύνορα. Η Ελλάς
έχοντας κερδίσει τις μάχες με την φασιστική Ιταλία ήδη από
τον Νοέμβρη του 1940, τον επόμενο μήνα βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση νέων πιο ισχυρών
επιθέσεων.1 Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της κατάστασης και
με εντολή της τότε ελληνικής κυβέρνησης τον Δεκέμβρη
του 1940 συγκροτείται το 1ο Τάγμα Χιονοδρόμων. Ένα Τάγμα
επίλεκτων ανδρών εκπαιδευμένων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε ειδικές καταστάσεις «αλπικού» πεδίου μάχης. Το 1ο
Τάγμα Χιονοδρόμων αποτέλεσε τμήμα στη συνέχεια της
21ης Μοίρας Ορειβατικού Πυροβολικού, με διοικητή τον τχη
(ΠΒ) Ιωάννη Παπαρρόδου. Ο Ιωάννης Παπαρρόδου Λαμιώτης
στην καταγωγή και πρώην πρωταθλητής του σκι, έχοντας
πολεμήσει επιτυχώς στα υψώματα «669» και «Μπουράτο» σε
συνεννόηση με ελληνικούς ορειβατικούς συλλόγους , οργανώνει το Τάγμα Χιονοδρόμων σε τρείς Λόχους. Η συνολική
δύναμη του Τάγματος η οποία εκπαιδεύτηκε στο Μέτσοβο
αντιστοιχούσε 300 περίπου άνδρες. Η στολή των ανδρών
αποτελούνταν από συνήθως μέσα από τη στολή τους πουλόβερ λαιμόκοψης, ελαφρύ άνορακ βαμβακερό με κουκούλα
άσπρου χρώματος για καμουφλάζ και αντίστοιχο παντελόνι
συγκεντρωμένο στον αστράγαλο με χοντρές μάλλινες κάλτσες,
λευκή δερμάτινη ζώνη, υπνόσακο, χαλύβδινο κράνος, γυαλιά
ηλίου σκούρα ώστε να μην είναι ευδιάκριτο το εθνόσημο,
φυσικά σκι ξύλινα ή από μπαμπού και μπότες ορειβατικές

(γαλλικής, ιταλικής ή γερμανικής κατασκευής). Ο χιονοδρόμος
επίσης προσέθετε στον εξοπλισμό του ένα πολυβόλο SteyrSolothurn S1-100 το οποίο θα ήταν δεμένο και ασφαλισμένο
στους ιμάντες του ώμου του κοντά στον λαιμό του.2 Οι
Έλληνες σκιέρ ήταν σχεδόν όλοι εθελοντές αθλητές που
συνεισέφεραν τον δικό τους ιδιόκτητο εξοπλισμό. Κυρίως οι
άνδρες του 1ου Λόχου του Τάγματος ήταν εκείνοι οι οποίοι
έδρασαν στο «Μνήμα της Γριάς» στο πιο ψηλό σημείο του
μετώπου. Οι υπόλοιποι άνδρες αποτέλεσαν συγκρότηση μιας
ενιαίας μονάδας υπό την επίβλεψη πιο έμπειρων στελεχών
του 1ου Λόχου με σκοπό την σύντομη εκπαίδευση τους σε
ορεινές συνθήκες. Οι τελευταίοι ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν
λάβει μέρος στην μπροστινή γραμμή του μετώπου κατά την
κατάληψη της Κορυτσάς. Τα κωλύματα τα οποία δημιουργήθηκαν στο Τάγμα Χιονοδρόμων ήταν αρκετά. Κύριο όμως
πρόβλημα ήταν τα κρυοπαγήματα στα άκρα του σώματος
που πάθαιναν οι άνδρες του Τάγματος και κυρίως εκείνοι οι
οποίοι δεν ήταν καθόλου εξοικειωμένοι με τις προσδοκίες
που είχαν επιβληθεί στο Τάγμα.3 Παρ’όλα αυτά οι ένδοξοι
σκιέρ του Τάγματος υπό την καθοδήγηση του Παπαρρόδου
συνέβαλαν δυναμικά στην άμυνα των ελληνικών δυνάμεων
από τις επιθέσεις αρχικά Ιταλών και Γερμανών έπειτα το
1941. Αντίστοιχο μικρό τάγμα κατά τη διάρκεια του ελληνοιταλικού πολέμου είχε στείλει η Ιταλία με την ονομασία «Battaglione sciatori Monte Cervino” του 4ου Συντάγματος Alpini.
Αξιοσημείωτο δε είναι πως το Τάγμα Χιονοδρόμων ήταν
ειδικό στις ιχνηλατήσεις και περιπολίες που οργανώνονταν
με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη ενημέρωση για πιθανή
ενέργεια του εχθρού προς τα υπόλοιπα κοντινά μαχόμενα
τμήματα του ελληνικού στρατού.4 Κατά τις σφοδρές γερμανικές
επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων στις αρχές του 1941 το

Τάγμα Χιονοδρόμων θα έχει συμπτυχθεί διοικητικά αλλά συνεχίζοντας υπό την επίβλεψη του διοικητή πλέον της Μοίρας
Πυροβολικού Παπαρρόδου, κατορθώνει να κρατήσει αντίσταση
στα στρατηγικής σημασίας υψώματα κοντά στο Δισπηλιό της
Καστοριάς. Η αντίσταση κρατάει μέχρι την ήττα που υπέστησαν
από τους Γερμανούς οι ελληνικές δυνάμεις στη μάχη της
Λίμνης της Καστοριάς και του Άργους Ορεστικού. Στην συγκεκριμένη μάχη διαλύεται και επίσημα το Τάγμα Χιονοδρόμων
με τον διοικητή Παπαρρόδου να πέφτει μαχόμενος και υπερασπιζόμενος μέχρι την τελευταία στιγμή την πατρίδα του.5
Το όνομα του ήρωα τχη Ιωάννη Παπαρρόδου μνημονεύεται
τιμής ένεκεν σε Κέντρα του Ελληνικού Στρατού.6 Το ηρωικό
και πρωτοπόρο για την εποχή του Τάγμα Χιονοδρόμων αποτέλεσε μεταπολεμικά την ιδέα για την συγκρότηση του νέου
και πιο σύγχρονου μέχρι σήμερα Κέντρου Εκπαιδεύσεως
Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων στο οποίο συμμετέχουν τμήματα
των Ειδικών Δυνάμεων του Ε.Σ. μέσω του ΣΕΟΧΠ.7
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«Ακούομεν και υπακούομεν»
Το σύνθημα της οργάνωσης των «Αδελφών Μουσουλμάνων»
Η μήτρα της Ισλαμιστικής Ενόπλου Βίας
Γράφει ο
NIΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α.
Φοιτητής του τμήματος Τουρκικών, Μεσανατολικών
και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Μ

ε αφορμή τα τρομοκρατικά χτυπήματα των τζιχαντιστών
ακραίων μουσουλμάνων στη Γαλλία και στην Αυστρία
και γενικά στην Ευρώπη, έκρινα σκόπιμο να αναφερθώ σε
αυτό το άρθρο στον «συνήθη ύποπτο», στην τρομοκρατική
οργάνωση των «Αδελφών Μουσουλμάνων». Δεν χρειάζεται
κάθε φορά που γίνεται ένα ισλαμιστικό τρομοκρατικό χτύπημα
να ψάχνουμε τον ένοχο. Μπορεί οι διάφορες ισλαμιστικές
τρομοκρατικές οργανώσεις να φέρουν στις προκηρύξεις
τους και στις ανακοινώσεις τους διάφορα ονόματα όπως πχ.
ISIS, Αλ Κάιντα, Μπόκο Χαράμ κλπ., όμως η ιδεολογία τους
είναι η ίδια ιδεολογία της τρομοκρατικής οργάνωσης των
«Αδελφών Μουσουλμάνων», η οποία στην ουσία φέρει τη
σφραγίδα της σε κάθε τρομοκρατικό χτύπημα.
Η τρομοκρατική οργάνωση των «Αδελφών Μουσουλμάνων»
ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, την 19 Σεπτεμβρίου
1928, από τον Χασάν Αλ Μπάνα, ενός φανατικού σουνίτη
μουσουλμάνο και καλού θεωρητικού με μυστικιστική ισλαμική
παιδεία (είχε μυηθεί σε σουφικό τάγμα). Υπήρξε η αρχαιότερη
και η πρώτη ριζοσπαστική πολιτικο-στρατιωτική και πολιτιστική
ισλαμική οργάνωση της Μέσης Ανατολής, που μπορούμε να
θεωρήσουμε ότι αποτέλεσε έναν από τους τρεις κύριους
πυρήνες του ισλαμιστικού επαναστατικού κινήματος1 και
σκοπός της ήταν η κοινωνική διόρθωση. Ο ιδρυτής της ήταν
άκρως προσεκτικός, ώστε να προσδώσει στην οργάνωση
ομιχλώδη υφή, με θρησκευτικό μανδύα, χωρίς να προσδιορίζει
με σαφήνεια τους σκοπούς και τη φύση της, ώστε να συμβαδίζει με την εκάστοτε αλλαγή των καταστάσεων. Με αυτή
τη λογική, η οργάνωση συμμαχούσε κατά καιρούς με όσους
υπέθετε, ότι είναι ισχυρότεροι και ικανότεροι να στηρίξουν
την επιτυχία των στόχων της, άσχετα αν τους είχαν κάποτε
και αντιπάλους.
Χαρακτηριστικά, η οργάνωση των «Αδελφών Μουσουλμάνων» συμμάχησε αρχικά με το αυταρχικό βασιλικό καθεστώς
του Φαρούκ τη δεκαετία του 1930, με τη πρόφαση της δυνατότητας να αντιμετωπίσει με επιτυχία την τότε ανερχόμενη
κομμουνιστική δραστηριότητα στην Αίγυπτο καθώς τα εθνικιστικά κόμματα που «απειλούσαν» το βασίλειο εκείνη την
περίοδο. Και από την άλλη πλευρά, ο βασιλιάς Φαρούκ θεωρούσε την εν λόγω οργάνωση, ως τη μόνη οργάνωση που
είχε μεγάλη λαϊκή αποδοχή, για να τη χρησιμοποιήσει κατά
του αντιπολιτευτικού κόμματος Ουάφντ.
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η οργάνωση
συντασσόταν με τους Ναζί και εναπόθετε πολλά στη νίκη
του Άξονα. Με την είδηση δε της αποβασης του Ρόμμελ
(Άφρικα Κόρπους) στη Λιβύη, πίστεψε ότι είχε φτάσει η ώρα
για να αναλάβει την εξουσία στην Αίγυπτο. Η τελική έκβαση
του πολέμου όμως, της διέψευσε κάθε ελπίδα. Παρολα

«…Το Κοράνιον είναι το Σύνταγμά μας,
Ο Προφήτης είναι ο ηγέτης μας,
Και ο υπέρ πίστεως (:θεού) θάνατος,
Η υπέρτατη επιδίωξίς μας…»
(απόσπασμα από τον όρκο της οργάνωσης
των «Αδελφών Μουσουλμάνων»)
αυτά, δεν έμεινε όμως εκεί. Στο τέλος του πολέμου έθεσε
τον εαυτό της στις υπηρεσίες της Αμερικανικής πρεσβείας
στην Αίγυπτο ως τον βραχίονα που θα αντιμετώπιζε κάθε
κομμουνιστική δραστηριότητα για λογαριασμό των ΗΠΑ στην
Αίγυπτο.
Στις 23 Ιουλίου 1953 και στις παραμονές της επανάστασης
του Νάσερ, κατά του καθεστώτος Φαρούκ, η οργάνωση
προβλέποντας την επιτυχία της επανάστασης, συντάχθηκε
με τους «Ελεύθερους Αξιωματικούς» του Νάσερ, εναντίον
αυτή τη φορά του Φαρούκ, με σκοπό να στηρίξει και να υποστηρίξει με τα μέσα που διαθέτει για την επιτυχία της «Ευλογημένης Επανάστασης» όπως την αποκαλούσε.
Η έμπρακτη άνθιση της διεθνούς οργανώσεως των «Αδελφών Μουσουλμάνων» φάνηκε έντονα, όταν η οργάνωση
ήλθε σε ρήξη με τον Πρόεδρο Νάσερ, ο οποίος, τους
αρνήθηκε στην απαίτηση οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι» να
ελέγχουν αυτοί τα νομοσχέδια προς έκδοση, να τα εγκρίνουν
εφόσον αυτά συμβαδίζουν με τον νόμο του Θεού ή να
απορρίπτουν την έκδοση τους αν συμβαίνει το αντίθετο. Ο
Νάσερ ανταπαντώντας ότι η επανάσταση δεν δέχεται κηδεμονία από την θρησκεία ή αντίστοιχους θεσμούς μετά από
αυτό και από τις πιέσεις της οργάνωσης σχεδίασε την εξουδετέρωση της. Γιαυτό στις 14 Ιανουαρίου 1954 έφερε στη
βουλή νόμο προς ψήφιση, σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω
οργάνωση κατέστη παράνομη και όλα τα μέλη της συνελήφθησαν. Η οργάνωση δε κατά τρόπο μυστικό ανασυντάχθηκε
μέσα στη φυλακή το 1957. Μετά το θάνατο του Νάσερ, στις
28 Σεπτεμβρίου 1970, η οργάνωση λόγω της αντιπαλότητας
που έτρεφε προς τον εκλιπόντα πρόεδρο έψαχνε κατηγορίες
σκανδάλων για να του τις προσδώσει. Η αντιπαλότητα της
οργάνωσης με τον Νάσερ δεν ήταν θρησκευτική αλλά ήταν
για την εξουσία και για τη διακυβέρνηση της Αιγύπτου. Το
μίσος όμως που είχε για τον Πρόεδρο Νάσερ, την έκανε να
χρησιμοποιήσει το θρησκευτικό μανδύα της και να κατηγορήσει
ανοικτά τον Νάσερ, ότι είχε αλλαξοπιστήσει και πως ήταν
άθεος. Πράγμα που δεν ίσχυε.
Επαναλαμβανομένου του φαινομένου χρήσεως της οργάνωσης για πολιτικούς σκοπούς, ο διάδοχος του Νάσερ, Πρόεδρος Σαντάτ, αποφυλάκισε τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου, όπως και με τον Φαρούκ, να τον υποστηρίξουν
στην διαμάχη του με το αριστερο και νασερικό ρεύμα που
είχε αρχίσει να αναδύεται στην Αίγυπτο στα μέσα τις δεκαετίας
του 1970. Όμως η δολοφονία του Σαντάτ το 1981 ανέτρεψε
την όλη κατάσταση για την εν λόγω οργάνωση.
Στην διακυβέρνηση της Αιγύπτου ανήλθε ο Χόσνι Μουμ-

πάραγκ, ο οποίος ήταν φανατικά νασερικός και με την
ανάληψη της εξουσίας, κήρυξε αμείλικτο πόλεμο στην οργάνωση και στη δεκαετία του 1990 κατόρθωσε να καταστρέψει
το στρατιωτικό σκέλος της, οπότε και οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι σταμάτησαν τις μεθόδους τους που αφορούσαν
πράξεις βίας και από τότε και μέχρι την Αραβική Άνοιξη δεν
ξαναβγήκαν στο προσκήνιο τουλάχιστον της Αιγύπτου.
Όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης Μουμπάραγκ στην
Αίγυπτο, η οργάνωση με την επίκληση του Πανισλαμισμού
προσπάθησε να προσεγγίσει όλο τον μουσουλμανικό κόσμο,
να τον συσπειρώσει εναντίον κυβερνήσεων και κρατών απίστων, συμπεριλαμβανομένου και της Αιγύπτου του Μουμπάραγκ. Η έντονη παρουσία και η ένοπλη δράση της στο
διεθνή στίβο ξεκίνησε με τον ρωσο-αφγανικό πόλεμο στις
αρχές της δεκαετίας 1980, αφού τα ηγετικά στελέχη της εκδιωγμένα απο την Αίγυπτο, συμμετείχαν στον πόλεμο στο
πλευρό των Μουτζαχεντίν Αφγανών ανταρτών. Εδώ δημιουργήθηκαν οι Χαζηριτικές ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις με κεντρική ιδεολογία τους, την ιδεολογία της οργάνωσης των «Αδελφών Μουσουλμάνων», όπως, η Αλ Κάιντα,
η Αλ Νούσρα-Συρία, η Χαμάς, ο ISIS, η Μπόκο Χαράμ κλπ.
Κλείνοντας αυτό το άρθρο, συνοψίζουμε πως η οργάνωση
των «Αδελφών Μουσουλμάνων» υποστηρίζει ότι όλοι οι
απανταχού Μουσουλμάνοι αποτελούν την Όμμα (Κοινότητα
των Πιστών), η οποία συνενεί πάντα για την πολιτική οργάνωση
της και πρέπει να εργάζεται πυρετωδώς και με κάθε μέσο
να εφαρμόζει το γκεχάντ (ατομικό και συλλογικό), για την
εγκαθίδρυση του ισλαμικού κράτους (Χαλιφάτο) με έδρα το
Κάϊρο και ο Μόρσεντ2 θα προέρχεται από το κράτος στο
οποίο βρίσκεται η έδρα του Χαλιφάτου.
Βιβλιογραφία
1. Πατραγά Νικολάου Κυριάκου, Μαρτυρίες του Σαμή Σαράφ συνεργάτης του Προέδρου Νάσερ, για την ιστορία των «Αδελφών
Μουσουλμάνων». Εκδόσεις: Λειμών
2. Πατραγά Νικολάου Κυριάκου, Νάσερ (ο άνθρωπος, η ιδεολογία, η επανάσταση) Εκδόσεις: Λειμών
3. Μάζη Ιωάννη Γεωγραφία του Ισλαμιστικού κινήματος στη Μέση
Ανατολή. Εκδόσεις Λειμών
4. Από το βιβλίο του κ. Πατραγά, καθηγητή Ισλαμικών επιστημών
του ΕΚΠΑ «Αραβοϊσλαμικός Κόσμος»
Άρθρα του Ρεφάατ Αλ Σαηντ, καθηγητή Πανεπιστημίου Καϊρου
και Αρχηγού του κόμματος Ταγγάμω της Αιγύπτου:
-Ο βίος και η πολιτεία του ιδρυτή των «Αδελφών Μουσουλμάνων»
-Τεκμήρια περί των διεθνών σχέσεων των «Αδελφών Μουσουλμάνων»
-Περί της διεθνούς οργάνωσης των «Αδελφών Μουσουλμάνων»
5. Ναπολεονι Λορεττα Ο ισλαμιστικός φοίνικας. Εκδόσεις: Πατάκη

1
α. Αίγυπτος: «Αδελφοί Μουσουλμάνοι», β. Ιράκ: «Αλ Ντάουα», γ. Τεχεράνη.
2
Έτσι αποκαλούν τώρα τα μέλη τον αρχηγό της οργάνωσης. Με την ίδρυση του Χαλιφάτου, εννοούν τον Χαλίφη

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ: Ο ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ
Γράφει ο
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Πρώην Υπαρχηγός Ε. Φρουράς ΚΥΠΡΟΥ

Π

έρασαν 62 Χρόνια από τον ηρωικό θάνατο του αγωνιστή
της Ε.Ο.Κ.Α Κυριάκου Μάτση. Ο Κυριάκος γεννήθηκε στο
Παλαιοχώρι Λευκωσίας το 1926. Ήταν ένα από τα τρία
παιδιά της οικογένειας Χριστοφή. Αγωνίστηκε κατά την
περίοδο της Αγγλικής αποικιοκρατίας με το ψευδώνυμο
Μιλτιάδης.Το 1946 εισήχθη στο Α.Π.Θεσσαλονίκης και σπούδασε γεωπονία. Αποφοίτησε το 1952. Κατά την παραμονή
του στη Θεσσαλονίκη Οργάνωνε ομιλίες υπέρ της αγωνιζόμενης Ελλάδος [περίοδος 1946-50]. Τότε γνώρισε τον
Γρηγόρη Αυξεντίου μετέπειτα Υπαρχηγό της Ε.Ο.Κ.Α ο οποίος
υπηρετούσε ως Εφεδρος Αξιωματικός στον Ελληνικό Στρατό.
Ο Κ.Μάτσης όταν γύρισε στην Κύπρο εργάστηκε ως γεωπόνος
στην Αμμόχωστο.Κατά τον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα,
διετέλεσε τομεάρχης στην Αμμόχωστο. Από το 1955 και

τον θάνατό του Τομεάρχης Κερύνειας.Ο αδελφός του Γιαννάκης Μάτσης, μετέπειτα πολιτικός, ήταν Τομεάρχης Λευκωσίας, με πολύ μεγάλη εθνική δράση.
Ο Κυριάκος συνελήφθη το 1956. Υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Κατά την διάρκεια των βασανιστηρίων τον επεσκέφθη
ο Κυβερνήτης Χάρτινγκ και του προσέφερε το τεράστιο
ποσό των 500.000 λιρών, αν αποκάλυπτε που κρυβόταν ο
Αρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α Διγενής. Απάντησε με το γνωστό ‘’Ου
περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα αλλά περί αρετής’’.
Στις 13 Σεπτεμβρίου 1956 δραπέτευσε από τις Φυλακές και
επικηρύχθηκε με 5.ΟΟΟ λίρες. Στις 19 Νοεμβρίου 1958 περικυκλώθηκε στο κρησφύγετό του στο Δίκωμο Πενταδακτύλου
ύστερα από προδοσία. Του ζήτησαν να βγει έξω άοπλος
αυτός και οι 2 συμπολεμιστές του. Τότε ο Κυριάκος Μάτσης
είπε στους 2 συμπολεμιστές του να βγουν έξω. Ο ίδιος
είπε; ‘’Αν βγω θα βγω πυροβολώντας. Τότε οι διώκτες ανατίναξαν το κρυσφύγετό του με χειροβομβίδες και να βρει ηρωικό θάνατο. Οι Άγγλοι δεν επέτρεψαν στην οικογένειά του να
παραλάβει το λείψανο του ήρωα. Ετάφη στα «Φυλακισμένα
μνήματα» που τότε ήταν Φυλακές. Εκεί βρίσκεται μέχρι σήμερα, όπως και οι άλλοι ήρωες του ενδόξου αγώνα της

Ε.Ο.Κ.Α. .
Το Α.Π.Θεσσαλονίκης τιμώντας την προσφορά στον Εθνικό
αγώνα του ήρωος έστησε στην Πανεπιστημιούπολη δύο
γλυπτά και την προτομή του. Ο Δήμος Καλαμαριάς έστησε
στην πλατεία Ν. Κρήνης, χάλκινο ανδριάντα του. Ο Κυριάκος
Μάτσης ήταν και στοχαστής. Όταν μίλαγε για την Ελλάδα,
την αποκαλούσε «Μεγάλη Πατρίδα». Είχε μέσα του άσβεστη
την νοσταλγία της Ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα.
Έλεγε: «Τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς θυσίες». Ελέχθησαν
πολλά επαινετικά για τον ήρωα. Θα αναφερθώ μόνο στον
Οδυσσέα Ελύτη.
«Ο ήρωας, αληθινό Φωτόδεντρο. Προχώρησε αμείλικτος
μέσα στο φως όπως ο Ιησούς Χριστός. Γνήσιο άλας της
γης».
Επίμετρο; Οι αγωνισταί της Ε.Ο.Κ.Α [1955-59] αγωνίσθηκαν
για αποτίναξη της Αγγλοκρατίας. Οι Τουρκοκύπριοι συνεργάστηκαν με τους Αγγλους. Η Τουρκία με την υπογραφή
της συνθήκης της Λωζάνης [1923] παραιτήθηκε κάθε δικαιώματος στην Κύπρο. Σήμερα προσπαθεί να την καταλάβει
ολόκληρη και όχι μόνο. Ο Κυριάκος Μάτσης είναι πάντα επίκαιρος.
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΝΙΑ
Σας γνωρίζουμε ότι από 21 Οκτωβρίου έως και 24 Νοε
έλαβαν χώρα οι παρακάτω δραστηριότητες του Παραρτήματος:
α. Εκπροσώπηση της ΕΑΑΣ από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Υποστράτηγο ε.α. Γεώργιος Φινοκαλιώτη στον εορτασμό
της 28ης Οκτωβρίου στην ακριτική Γαύδο
β.Εκπροσώπηση της ΕΑΑΣ από τον Αντιπρόεδρο του Παραρτήματος Ταξίαρχο ε.α. Ιωάννη Μακρατζάκη στον εορτασμό
της 28ης Οκτωβρίου στη πόλη των Χανίων.

α) Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου στη Νήσο Γαύδο
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Χανίων Υπτγος ε.α. Γεώργιος
Φινοκαλιώτης επισκέφθηκε τη νήσο Γαύδο, ως εκπρόσωπος
της ΕΑΑΣ, προκειμένου να παρευρεθεί στον εορτασμό της
επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
Η νήσος Γαύδος βρίσκεται 26 ναυτικά μίλια (48 χιλιόμετρα)
νότια της Χώρας Σφακίων και η έκταση της είναι 29 τετραγωνικά
χιλιόμετρα. Οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού σύμφωνα με την
απογραφή του 2011 είναι 152. Επί της ουσίας όμως, λιγότερο
από 50 άνθρωποι ζουν στο νησί μόνιμα και καθ' όλη την
διάρκεια του έτους. Υπάγεται στο νομό Χανίων και στην Περιφέρεια Κρήτης, ευρισκόμενο νότια της νήσου της Κρήτης και
αποτελεί το νοτιότερο ελληνικό και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό
άκρο.
Στο νησί υπάρχουν διασκορπισμένοι τρείς συγκροτημένοι
οικισμοί (Καστρί, Άμπελος, Βατσιανά) Ένας μικρός πληθυσμός
διαμένει διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού. Οι οικισμοί
αυτοί έχουν δημιουργηθεί από παλιά στο εσωτερικό του
νησιού, από τον φόβο των πειρατών, με την πρωτεύουσα
του νησιού Καστρί να βρίσκεται στο κέντρο του. Σήμερα οι οικισμοί αυτοί είναι σχεδόν ερημωμένοι, με μόνη μόνιμη
παρουσία κάποιους ηλικιωμένους. Παρ’ όλα αυτά κάποια μεμονωμένα σπίτια έχουν αρχίσει να αναστηλώνονται, κυρίως
όμως πρόκειται για θερινές κατοικίες. Στο παρελθόν η Γαύδος
είχε αρκετά μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων, όπως φαίνεται και
από τους πολυπληθείς δασωθέντες αγρούς που είναι εμφανείς
σήμερα. Το 1880, επί Τουρκοκρατίας Γαλλική εταιρεία κατασκεύασε φάρο με ακτίνα όρασης 42 μίλια που όμως βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς το 1940.
Η Γαύδος ξαφνιάζει τον επισκέπτη της με την έντονη βλάστηση, μιας και είναι ένα από τα λίγα Ελληνικά καταπράσινα
νησιά. Η χλωρίδα της χαρακτηρίζεται από τα δάση τραχείας
πεύκης, δύο ειδών αρκεύθου και τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές όπου κυριαρχούν τα φρύγανα είτε μόνα τους, είτε σε
συνδυασμό με φυτά αρκεύθου. Η παρουσία περδίκων και
λαγών είναι εμφανής ειδικά στις περιοχές των αμμοθινών
όπου και τρέφονται με τους καρπούς του κέδρου. Στο νησί
απουσιάζουν άλλα θηλαστικά, ερπετά και πουλιά. Λόγω της
θέσης της στο νότιο Κρητικό πέλαγος η Γαύδος είναι ο
πρώτος σταθμός μεταναστευτικών πουλιών που έρχονται
από την Αφρική (τρυγόνια, ορτύκια, μπεκάτσες και χελιδόνια).

Η παράδοση συνδέει τη Γαύδο με τις περιπέτειες του
Οδυσσέα σαν την Ομηρική Ωγυγία, το νησί της Καλυψούς, με
πληθώρα αρχαιολογικών θέσεων υποδεικνύοντας ότι η Γαύδος
κατοικείτο τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που κατοικείται
και η Κρήτη. Οι αρχαιολογικές έρευνες που έχουν γίνει μέχρι
τώρα δείχνουν την συνεχή παρουσία του ανθρώπου στο
νησί και πριν από τα Μινωικά χρόνια. Στις περιοχές Σαρακίνικο,
Ποταμός, Κερδές και Αγ. Ιωάννης έχουν ήδη αποκαλυφθεί
αρχαιολογικά ευρήματα.
Στις Κρητικές επαναστάσεις το νησί χρησίμευε σαν τόπος
όπου κατέφευγαν γυναικόπαιδα και αυτοί που ήθελαν να
αποφύγουν τις αντεκδικήσεις (βεντέτες). Επίσης χρησιμοποιήθηκε ως τόπος εξορίας πολιτικών κρατουμένων, με το χώρο
που έκτισαν και κατοικούσαν να χρησιμοποιείται σήμερα σαν

ΠΡΕΒΕΖΑ
Εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη
Πρέβεζα.
Σε συνθήκες πανδημίας - περιοριστικών μέτρων και υπό βροχή πραγματοποιήθηκε με λιτό τρόπο η επετειακή

εκδήλωση στην πόλη της Πρέβεζας,
ανήμερα της εθνικής επετείου 28ης
Οκτωβρίου. Η εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε στο Ηρώο της πόλης, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, ακο-

λούθησε κατάθεση στεφάνων από τις
αρχές του τόπου και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Αμέσως μετά η Φιλαρμονική
"Ορφέας" παιάνισε εμβατήρια στους
δρόμους της πόλης. Για το Παράρτημα
Πρέβεζας στεφάνι κατέθεσε ο αντιπρόεδρος Σχης (ΜΧ) ε.α. Κων/νος Μπουρνάκας.
Εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στον
Δ. Ζηρού.
Στην έδρα του Δήμου, τη Φιλιππιάδα,
το εορταστικό πρόγραμμα άρχισε με
τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνα, και ακολούθησε η απόδοση
των οφειλόμενων τιμών στους πεσόντες
του έπους του ’40 με την κατάθεση
στεφάνων στο μνημείο Μπιζανομάχων.
Για το Παράρτημα Πρέβεζας στεφάνι
κατέθεσε ο πρόεδρος της ΚΕ.ΔΗ.ΖΗ
Τχης ((ΠΒ) ε.α. Παπαβασιλείου Βασίλειος.

κατάλυμα επισκεπτών.
Οι σημερινές ανάγκες
έχουν αρχίσει να δημιουργούν καινούριους πυρήνες
οικισμών σε παραλιακές
περιοχές του νησιού, λόγω
αυξημένης τουριστικής κίνησης και αναζήτησης στέγης ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Η επικοινωνία του νησιού
με την Κρήτη γίνεται τακτικά από τα λιμάνια της Παλαιόχωρας, των Σφακίων και της
Σούγιας κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όταν ο καιρός το
επιτρέπει.
Ο λιτός αλλά συγκινητικός εορτασμός την ημέρα της
επετείου στις 11.00 περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση για
τα θύματα του πολέμου του 40 και έλαβε χώρα στο μνημείο
πεσόντων στο Καστρί, πρωτεύουσα του νησιού, χοροστατούντος του ιερέα της Γαύδου πατέρα Εμμανουήλ, παρουσία
του Υπτγου ε.α Γεωργίου Φινοκαλιώτη και ολίγων κατοίκων.
Οι Δημοτικές αρχές κατέθεσαν στέφανο την 27η Οκτωβρίου
το πρωί παραλείποντας το θρησκευτικό μέρος της τελετής
και δεν παρέστησαν την 28η Οκτωβρίου.
Κατά τη διάρκεια της τριήμερης παραμονής του, από 27
έως 30 Οκτωβρίου 2020, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ακτοπλοϊκής σύνδεσης κατά τους χειμερινούς μήνες, ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους, να συναντηθεί με τον αστυνόμο, τη δασκάλα και τη
γιατρό του νησιού στους οποίους και παρέθεσε δείπνο το
βράδι της 28ης Οκτωβρίου.
Δεν κατέστη δυνατόν να συναντηθεί με τη Δήμαρχο καθότι
απουσίαζε από το νησί. Επίσης δεν κατέστη δυνατόν να επισκεφθεί το εκεί προσφάτως εγκατεστημένο στρατιωτικό φυλάκιο της V ΤΑΞ ΠΖ, διότι παρά το ότι είχε υποβληθεί σχετικό
έγγραφο, ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε να δοθεί άδεια από το
ΥΠΕΘΑ.
Η παρουσία εκπροσώπου της ΕΑΑΣ στη Γαύδο για πρώτη
φορά στην ιστορία της, είχε ιδιαίτερη σημασία, ιδίως στη παρούσα χρονική περίοδο, για την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος και της κοινωνικής συνοχής των κατοίκων και αποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η ΕΑΑΣ
στην ελληνική κοινωνία, με επιλεγμένες δράσεις, πάντα μέσα
στα πλαίσια που καθορίζονται από τα θεσμικά κείμενα λειτουργίας της.
β) Εορταστικές Εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου
στη πόλη των Χανίων
Ο Εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου στη πόλη των Χανίων,
πραγματοποιήθηκε με λήψη όλων των υγειονομικών μέτρων
και την ΕΑΑΣ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος
Ταξίαρχος ε.α. Ιωάννη Μακρατζάκη

ΚΑΒΑΛΑ
Το Παρ-μα ΕΑΑΣ Καβάλας, στεγάζεται από 27-11-2020, στο νέο
του χώρου στην οδό Δαγκλή 8, 1ος όροφος (ίδιο κτίριο και
όροφος). Λόγω αναμονής σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και
τηλεφώνου, θα δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις (6936932806 ΠΡΟΕΔΡΟΣ) και δυνατότητα επίσκεψης, σύμφωνα με τα μέτρα covid,
από Δευτέρα 7 Δεκ 2020. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΤΣ ευχαριστούμε όλα τα μέλη που στάθηκαν κοντά στην προσπάθεια
αυτή, που συμβάλει στην ανάδειξη του κύρους της Ένωσης στην
κοινωνία. Ευχόμαστε σε όλους υγεία, δύναμη και επιμέλεια στα
μέτρα προστασίας για να βγούμε νικητές για μας τις οικογένειες
και την πατρίδα μας που μας χρειάζονται.

ΚΙΛΚΙΣ
Την Τετάρτη 28η Οκτωβρίου 2020, εορτάσθηκε
η επέτειος του ΟΧΙ με την συμμετοχή ολιγομελών αντιπροσωπειών στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Κιλκίς, λόγω των περιοριστικών μέτρων.
Το Παράρτημα ν. Κιλκίς εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του, ο οποίος κατέθεσε στέφανο στο
χώρο του μνημείου της πόλεως.
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ενημέρωση

Ενημέρωση

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ
«Σύμφωνα με τον ΠΟΥ μέχρι το 2030 η κατάθλιψη θα είναι η νο1 ασθένεια παγκοσμίως
και η πανδημία του Covid-19 επιδείνωσε τη συνολική εικόνα»

Η

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα Ψυχικής
Υγείας και Εξαρτήσεων κ. Ζωή Ράπτη μίλησε στην
Εθνική Ηχώ για τα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητές
της, για το ψυχολογικό αποτύπωμα που αφήνει η
πανδημία του κορωνοϊού στην ελληνική κοινωνία αλλά
και για τις προόδους που έχουν γίνει στο ΕΣΥ το τελευταίο
διάστημα.
Ερ. Ως υφυπουργός Υγείας είστε επιφορτισμένη κυρίως
με τα καθήκοντα της πρότασης και εφαρμογής πολιτικών
για τον τομέα της Ψυχικής Υγείας – ένα κομμάτι της
ζωής όλων, για το οποίο δεν γίνεται συχνά λόγος. Πώς
θεωρείτε ότι το κράτος μπορεί να συμβάλλει στην
Ψυχική Υγεία των πολιτών;
Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μου έκανε
την τιμή να μου αναθέσει το χαρτοφυλάκιο της Ψυχικής
Υγείας και των εξαρτήσεων στο Υπουργείο Υγείας. Η
τιμή είναι μεγάλη αλλά η ευθύνη μεγαλύτερη. Η ψυχική
υγεία μπορεί να είναι μια πτυχή της ζωής μας για την
οποία δεν γίνεται συχνά λόγος αλλά αποτελεί προϋπόθεση
της σωματικής και αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και
ασφάλειας για την ευημερία των ανθρώπων.
Η μέριμνα και η ενίσχυση όλων των κρατικών δομών
που ασχολούνται με την ψυχική υγεία “μεταφράζεται”
σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η ενίσχυση της θωράκισης της ψυχικής υγείας των Ελλήνων,
η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη σωματική. Δεν
μπορεί να υπάρξει καλή σωματική υγεία δίχως μια αντίστοιχα καλή ψυχική κατάσταση.
Ερ.: Η κυβέρνηση έχει συμπληρώσει 16 μήνες από
την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων της. Ποιο
είναι μέχρι στιγμής το έργο της στον τομέα της Υγείας;
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εν μέσω πανδημίας, ενισχύθηκε με: 7.000 ιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό
και υποστηρικτικό προσωπικό. Αυξήθηκε το προσωπικό
που υπηρετεί στο ΕΣΥ κατά 14%, μέσα με μερικούς
μήνες (από 88.690 σε 100.984). Μάλιστα, θα μονιμοποιηθούν περισσότεροι από 4000 γιατροί και νοσηλευτές.
Επίσης, αυξήθηκαν οι ΜΕΘ κατά 123% (από 557 σε
1242), με αποτέλεσμα ενώ κάθε χρόνο τέτοια εποχή
είχαμε 30-35 αναμονές για κλίνες ΜΕΘ, σήμερα, εν
μέσω πανδημίας δεν υπάρχει καμία αναμονή, ενώ το ιατρικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί σήμερα στις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου να καταστεί, μετά από
την υγειονομική κρίση, αορίστου χρόνου. Επιπλέον,
έχουν διενεργηθεί 2.000.000 τεστ (PCR και Rapid). Όλα
τα τεστ είναι δωρεάν σε δημόσιες δομές υγείας, έχουν
αποσταλεί δωρεάν τεστ και σε γηροκομεία αλλά και σε
δομές ψυχικής υγείας της χώρας. Τέλος, αναφέρω ότι
αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για το Εθνικό Σύστημα
Υγείας κατά 25% (από τα 3,8 δις πριν την πανδημία στα
4,8 δις σήμερα).
Ερ.: Ποιες είναι οι πολιτικές που σκοπεύετε να υλοποιήσετε και έχετε θέσει σε προτεραιότητα;
Επιδιώκουμε να επιτύχουμε «αποκέντρωση» των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ταυτόχρονα στοχεύουμε στην
παροχή βοήθειας στον γενικό πληθυσμό - και αυτό θα
γίνει εφικτό και από τις ψυχιατρικές μονάδες των νοσοκομείων και από τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας κατά τόπους,
δηλαδή τα κέντρα που λέμε στην κοινότητα, στα οποία
θα μπορέσουν οι συμπολίτες μας να βρουν βοήθεια για
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τυχόν τους ταλαιπωρούν.
Επιπλέον, αναπτύσσουμε πρόγραμμα ψυχολογικής και
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με χρήση πλατφόρμας τηλεϊατρικής, σε κλινικές Covid για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στις κλινικές της χώρας, ή βρίσκονται σε
κατ΄ οίκον περιορισμό για τα μέλη των οικογενειών
τους και για το υγειονομικό προσωπικό των κλινικών

Από τον Παναγιώτη Λιάκο

των Νοσοκομείων, και των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
Προσπαθούμε ήδη να ενισχύσουμε την ψυχιατρική
μεταρρύθμιση που είχε ξεκινήσει αλλά καθυστερήσει
με την προηγούμενη κυβέρνηση και να ενισχύσουμε,
την λεγόμενη αποασυλοποίηση. Αυτό σημαίνει οι ασθενείς
να φεύγουν από τις μονάδες τις ψυχιατρικές των νοσοκομείων αλλά και των κλινικών, εντός των γενικών νοσοκομείων, και να μπαίνουν στην κοινότητα. Δηλαδή
είτε σε ξενώνες, είτε σε οικοτροφεία και από κει και
πέρα αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν κάποια στιγμή
να ενταχθούν, πίσω να γυρίσω πίσω, στην κοινωνία
ασφαλείς. Τρόπος για να στηρίξουμε τους ψυχικά νοσούντες κάθε είδους είναι και να δημιουργήσουμε και
περαιτέρω δομές για την άνοια, η οποία είναι μία
ασθένεια η οποία βάλλει μεγάλο μέρος του πληθυσμού
τρίτης ηλικίας.
Ερ.: Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή την στιγμή
όσον αφορά στην πανδημία του κορωνοϊού;
Για να σας δείξω την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλονται τα πράγματα στην εξάπλωση της πανδημίας
αναφέρω ότι την Τρίτη 24 Νοεμβρίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι περισσότερα από τέσσερα
εκατομμύρια άνθρωποι προσβλήθηκαν από κορωνοϊό
παγκοσμίως μέσα σε μία εβδομάδα και ότι το ίδιο διάστημα, περισσότεροι από 67.000 άνθρωποι πέθαναν
εξαιτίας του COVID-19! Με λίγα λόγια, ο κόσμος απώλεσε
πληθυσμό μιας πόλης μέσα σε επτά ημέρες λόγω του
COVID-19…
Αναφέρω τα παραπάνω νούμερα για να επισημάνω
το αυτονόητο, που ορισμένοι επιλέγουν να λησμονούν,
όποτε διαδίδουν θεωρίες συνωμοσίας: ο Covid-19 υπάρχει
και είναι πολλοί οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους ή
κλονίζεται η υγεία τους από την ασθένεια. Πρέπει να
προσέχουμε και για τους εαυτούς μας αλλά και για τους
οικείους μας. Να τηρούμε κατά γράμμα τις οδηγίες των
ειδικών (κοινωνική αποστασιοποίηση, τήρηση αποστάσεων,
μάσκες, περιορισμός στις μετακινήσεις μας κ.ά).
Ερ.: Ποιο είναι το ψυχολογικό «αποτύπωμα» που αφήνει
αυτή η κατάσταση στους ανθρώπους; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε από την αυξανόμενη ψυχολογική πίεση λόγω της πανδημίας;
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μέχρι
το 2030 η κατάθλιψη θα είναι η νο1 ασθένεια παγκοσμίως,
σε απόλυτο αριθμό προσώπων που πλήττει!
Οι αριθμοί αλλά και η καθημερινή εμπειρία επιβάλλουν
στην κυβέρνησή μας και ειδικότερα στον τομέα της ευθύνης μου να ασχοληθούμε εντατικά με την αντιμετώπιση
της κατάθλιψης, η οποία τον καιρό της πανδημίας του
κορωνοϊού εκδηλώνεται με ακόμα μεγαλύτερη σφοδρότητα.
Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι
λαοί σ’ ολόκληρο τον κόσμο αλλά και ο δικός μας με

τους περιορισμούς στις μετακινήσεις, την κοινωνική
αποστασιοποίηση, την οικονομική ύφεση, τις αυξημένες
υγειονομικές μέριμνες και προφυλάξεις και την αναπόφευκτη γενικευμένη ανασφάλεια έριξαν πολλά καύσιμα
στην πυρκαγιά της κατάθλιψης.
Επιπλέον, η πανδημία του Covid-19 επιδείνωσε τη
συνολική εικόνα, αφού η διαρκής αίσθηση της απειλής,
η επιβάρυνση των συστημάτων υγείας με την αδιάκοπη
αντιμετώπιση περιστατικών κορωνοϊού, η οικονομική
επιβάρυνση στους κρατικούς προϋπολογισμούς λόγω
των περιοριστικών μέτρων (λοκ ντάουν κ.ά) προκάλεσαν
μια σειρά από νέες, πρωτόφαντες προκλήσεις για τα
άτομα και τις κοινωνίες.
Ερ.: Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια πολιτική
πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για αυτό το ζήτημα,
που έχει ολοκληρωθεί και την οποία θεωρείτε σημαντική;
Θα αναφέρω την τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης 10306, που λειτουργεί ως ένας δωρεάν
δίαυλος επικοινωνίας που ενημερώνει δωρεάν, ανώνυμα
και εμπιστευτικά τους πολίτες που αναζητούν ψυχολογική,
κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη.
Ερ.: Πως δημιουργήθηκε η αυτή η τηλεφωνική Γραμμή
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης;
Όπως έχουμε διευκρινίσει και σε επίσημες ανακοινώσεις
το Υπουργείο Υγείας και το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) με την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική
της Ιατρικής Σχολής του, ανέλαβαν την πρωτοβουλία
για την οργάνωση και λειτουργία προγράμματος βοήθειας,
συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης
των συμπολιτών μας μέσω τηλεφώνου. Στην υλοποίηση
της Γραμμής, συμβάλλει σημαντικά η Ομοσπονδία Φορέων
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ»,
η οποία συμμετέχει σε καθημερινή βάση στη λειτουργία
της Γραμμής, με δεκάδες ψυχολόγους και κοινωνικούς
λειτουργούς. Ιδιαίτερη συμβολή στη λειτουργία της
Γραμμής έχει και ο σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,
που συνεργάζεται για την υποστήριξη των παιδιών και
των εφήβων.
Η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας προσφέρει ένα παράθυρο διαλόγου, συμβουλών και ελπίδας και δίνει τη
δυνατότητα σε άτομα, που αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα
ψυχικής υγείας, για παράδειγμα παθολογικό άγχος, παθολογικό φόβο, πανικό, να μιλήσουν, να στηριχθούν και
να έρθουν πιο κοντά στη λύση του προβλήματος.
Ερ.: Πώς μπορούν να την χρησιμοποιούν οι πολίτες;
Οι πολίτες, όταν νοιώσουν την ανάγκη, μπορούν να
καλέσουν στην τηλεφωνική γραμμή 10306, όπου θα
έχουν τις παρακάτω επιλογές:
Παροχή ψυχολογικής στήριξης: 24ωρη λειτουργία.
Παροχή ψυχιατρικής βοήθειας σε πάσχοντες από ψυχικό
νόσημα: λειτουργία από 08.00 έως 20.00.
Παροχή ψυχολογικής στήριξης παιδιών και οικογενειών:
24ωρη λειτουργία.
Παροχή ψυχολογικής στήριξης υγειονομικού προσωπικού: λειτουργία από 08.00 έως 20.00
Παροχή κοινωνικής στήριξης: λειτουργία από 08.00
έως 20.00
Ερ.: Από την μέχρι τώρα υπηρεσία σας στο υπουργείο
τι είναι αυτό που έχετε κυρίως συγκρατήσει;
Την αποφασιστικότητα, την κατάρτιση, τον αλτρουισμό
και το ήθος των ανθρώπων που εργάζονται στο σύστημα
Υγείας, την ψυχική ευγένεια και το θάρρος των εθελοντών
μας, την εγκαρτέρηση και τις αντοχές αλλά και τις
ανάγκες των πολιτών και των οικογενειών τους που δοκιμάζονται από διάφορες νόσους. Όλοι μαζί συνθέτουν
μια κοινωνία που μπορεί να δημιουργήσει ένα καλύτερο
μέλλον αλλά και το αξίζει και το δικαιούται!
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Η Μάχη των Πεστών 29 και 30 Νοεμβρίου 1912
Σ

τις 29 Νοεμβρίου 2020, συμπληρώθηκαν 108 χρόνια από τότε που ο Ελληνικός Στρατός
απελευθέρωσε το χωριό Πεστά Ιωαννίνων από τον τούρκο κατακτητή, μετά από σκληρή
μάχη που έμεινε στην ιστορία ως «η Μάχη των Πεστών». Ήταν μια από τις ένδοξες σελίδες
της ιστορίας του Ελληνικού Στρατού γι΄αυτό και το όνομα «Πεστά» είναι χαραγμένο στην
πάνω αριστερή μεριά του Μνημείου του «Άγνωστου Στρατιώτη» στην πλατεία Συντάγματος
στην Αθήνα. Επίσης πολλοί δρόμοι στην Πατρίδα μας φέρουν το όνομα του Ιστορικού αυτού
Χωριού, όπως στην Κυψέλη των Αθηνών, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα κ.λ.π.
Κατά την διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων εκείνης της εποχής, μετά την απελευθέρωση
των Πεστών στο μέτωπο της Ηπείρου, δεν έμενε παρά μόνο το πανίσχυρο, κατά τα άλλα,
οχυρό του Μπιζανίου για την κατάληψη των Ιωαννίνων, που η απελευθέρωση της Πόλεως
από τον τουρκικό ζυγό έγινε αμέσως μετά από 3 μήνες, στις 21 Φεβρουαρίου του 1913.
Το επισυναπτόμενο που ακολουθεί, είναι ένα διαχρονικό δημοσίευμα από το τεύχος του
Οκτωβρίου 2013 του περιοδικού Ήπειρος - Άπειρος Χώρα, που παρουσιάζει με εξαιρετικό
τρόπο ο Ηπειρώτης Εκπαιδευτικός - Συγγραφέας κ. Σωκράτης Βασιλείου, στον οποίο είχα
δώσει σχετική συνέντευξη στο σπίτι μου στο Χωριό Πεστά όπου ήταν καλεσμένος μου.
Το δημοσίευμα αναφέρει ιστορικά γεγονότα της μάχης αυτής και αποδεικνύεται για μια

Γράφει ο
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΛΙΑΣ
Αν. Αξιωματικός ε.α.
Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΚΠΥ
Διπλ. Μ-Η Μηχανικός ΕΜΠ
Ο Σωκράτης Βασιλείου γράφει :
Το αφιέρωμα αυτό στην ιστορική και
αποφασιστικής σημασίας, για την προέλαση
του ελληνικού στρατεύματος προς το Μπιζάνι, μάχη, το έχουμε
υποσχεθεί, εδώ και καιρό στον εκλεκτό μας φίλο, εκ Πεστών
καταγόμενο, συνταγματάρχη ε.α. Σπύρο Μούλια ο οποίος μας
δέχθηκε στο σπίτι του στα Πεστά το οποίο βλέπει, προς τη
θεϊκή Ολύτσικα, απέναντι από τη Δωδώνη, το αρχαιότερο
μαντείο σε χώρο ελληνικό, στα μέρη των αρχαίων Σελλών,
των αρχέγονων Ελλήνων.
Σκληρή η Μάχη στα Πεστά, έμεινε στην ιστορία ως “η Μάχη
των Πεστών”, και χαράχτηκε ως μια από τις ένδοξες σελίδες
της ιστορίας του ελληνικού στρατού. Σε πιστοποίηση αυτού,
το όνομα “Πεστά”, είναι χαραγμένο στην πάνω αριστερή
μετώπη του μνημείου του “Άγνωστου Στρατιώτη”, στην πλατεία
Συντάγματος της πρωτεύουσας. Μετά τη νικηφόρο έκβαση
των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα Πεστά, στο μέτωπο της
Ηπείρου, δεν έμενε παρά μόνον το πανίσχυρο οχυρό του Μπιζανίου.
Με την έναρξη του πολέμου, οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ήπειρο, Στρατιά Ηπείρου, πέρασαν τον Άραχθο
και αφού κατέλαβαν, μετά από σύντομο αγώνα, διάφορα δεσπόζοντα υψώματα στα βορειοδυτικά της Άρτας, προέλασαν
προς την Πρέβεζα την οποία απελευθέρωσαν στις 21 Οκτωβρίου
και την οργάνωσαν ως βάση εφοδιασμού τους.
Επακολούθησαν σκληροί αγώνες, στη διάρκεια των οποίων
τα ελληνικά τμήματα κατέλαβαν στις 28 Οκτωβρίου την ισχυρή
τοποθεσία Πέντε Πηγάδια και συνέχισαν προς την πεδιάδα
των Ιωαννίνων, όπου είχε συγκεντρωθεί ο όγκος των τουρκικών
δυνάμεων.
Μετά από τα Πέντε Πηγάδια οι Τούρκοι οπισθοχώρησαν και
κατέλαβαν οχυρές θέσεις στα Πεστά.
Εκεί στη μάχη των Πεστών στις 29-11-1912 ο Ιερός Λόχος
των Κρητών εθελοντών φοιτητών, θα λάβει το βάπτισμα του
πυρός και θα είναι αυτός που θα εισέλθει πρώτος στο χωριό,
υπό το γενναίο Λοχαγό Σταύρο Ρήγα. Στη μάχη των Πεστών ο
εθελοντής φοιτητής Απόστολος Χαζιράκης διακρίνεται για την
ανδρεία του, καθώς «ευρεθείς αντιμέτωπος με Τούρκον αξιωματικόν και σχεδόν μονομαχήσας, εφόνευσεν αυτόν δια τη
λόγχης του, παραλαβών το ξίφος του και το πιστόλι…», όπως
βεβαιώνει η εφημερίδα “Ανεξάρτητος” της 20/1/1913.
Στη μάχη των Πεστών ο Ιερός Λόχος των Κρητών Φοιτητών
θα έχει και τον πρώτο του νεκρό, το φοιτητή της Νομικής
Νικόλαο Σαμαριτάκη, ενώ τραυματίστηκε και ο λοχαγός του
φοιτητικού λόχου, Σταύρος Ρήγας «με διαμπερές τραύμα επί
της μιας παρειάς εξελθόν από το κάτω μέρος του ωτός...»,
όπως δημοσιεύει ο “Αρχολέων” το 1971. Η κηδεία του ηρωικού
νεκρού, έγινε την επομένη στο νεκροταφείο του χωριού, με
πάνδημη συμμετοχή.
Για τον Ιερό Λόχο των εθελοντών Κρητών φοιτητών, που
ανήκε στο 1ο Τάγμα Κρητών του Ανεξάρτητου Συντάγματος
Κρητών, ο ιερολοχίτης Ιωάννης Κ. Χατζιδάκης, και μετέπειτα
γεωπόνος, στο βιβλίο του “Ηρώον Πολεμιστών” που εξέδωσε
το 1927, μας δίνει μια πλήρη και συνοπτική εικόνα της
οργάνωσης και της δράσης αυτού του ηρωικού λόχου.
«Ο κρητικός Εθελοντικός Λόχος απετελέσθη εκ 250 φοιτητών
και σπουδαστών, οίτινες εγκαταλείψαντες τα μαθητικά θρανία,
έσπευσαν αμέσως, μετά την κήρυξιν των Βαλκανικών Πολέμων,
αυθορμήτως να χύσωσιν και αυτοί το αίμα των ως Ιερολοχίται
του 1821, υπέρ της απελευθερώσεως των, υπό τον Τουρκικόν
Ζυγόν, στεναζόντων αδελφών μας.

ακόμη φορά το μεγαλείο της Ελληνικής ψυχής και ότι χάριν της ομοψυχίας και της ενότητος
του Ελληνικού Λαού κερδίζεται η Ελευθερία. Έτσι λοιπόν χάριν αυτής της ενότητος, του
ηρωισμού και της ομοψυχίας των Ελευθερωτών που αναφέρονται στο δημοσίευμα, απελευθερώθηκε το Χωριό Πεστά από τον Τούρκο κατακτητή.
Για όσους δεν γνωρίζουν την περιοχή, το ιστορικό Χωριό Πεστά, βρίσκεται σε απόσταση 25
χιλιομέτρων από την Πόλη των Ιωαννίνων, στις πλαγιές του Μακρυβουνίου, σε υψόμετρο 750
μέτρων και σε μικρή απόσταση από το Χάνι Εμίν Αγά, όπου μετά την επιτυχή έκβαση της
μάχης των Πεστών, στις 15 Ιανουαρίου 1913 ο Αρχιστράτηγος Διάδοχος τότε του Θρόνου
Κωνσταντίνος, εγκατέστησε το Στρατηγείο του και ακολούθησε η κατάληψη του Μπιζανίου, η
οποία και αποτέλεσε το κλειδί για την απελευθέρωση της Πόλεως των Ιωαννίνων καθώς και
ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου από τον Τουρκικό ζυγό και την παράδοση
της Πόλεως από τον Τούρκο Στρατιωτικό Διοικητή Εσσάτ Πασά στον Αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο,
στις 21 Φεβρουαρίου 1913.
Οι κάτοικοι του Χωριού Πεστών, τιμώντας τους Ήρωες που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν
για την απελευθέρωσή τους, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, έχουν θεσπίσει την 29η Νοεμβρίου
ως Επετειακή ημέρα.

Έλαβον μέρος απ’ αρχής μέχρι τέλους εις
την γιγαντομαχίαν του Ηπειρωτικού Αγώνος,
διεδραμάτισαν κύριον ρόλον εις την μάχη των
Πεστών, κυριεύσαντες και δύο πυροβόλα και
πρώτοι εισελθόντες εις Πεστά...».
Ένας άλλος εθελοντής, ο Γιάγκος Τορναρίτης,
από τη μεγαλόνησο Κύπρο, πολεμιστής στο μέτωπο Ηπείρου και στη μάχη των Πεστών, εκείνες
τις ένδοξες μέρες του Νοεμβρίου του 1912, καταθέτει μια συγκλονιστική μαρτυρία.
«Αλλ’ εκείνο το οποίον συνεκλόνισε σύρριζα
την ψυχήν μου και εκύλησεν άφθονα τα δάκρυα,
ήτο η αδύνατη, αλλά διαπεραστική φωνή ενδεκαετούς παιδιού, ζητωκραυγάζοντος υπέρ του
Ελληνισμού. Ακόμη αντηχεί εις την ακοήν μου
το ηχηρόν εκείνο κύμα της παιδικής ζητωκραυγής.
Επροχωρήσαμεν προς το χωρίον, τα Πεστά, αλλ’ εκρατούσα
σφικτά από το χέρι το Ηπειρωτάκι εκείνο, το οποίον μέσα εις
την πλημμύραν εκείνην των συγκινήσεων, πόσα και πόσα δεν
εσυμβόλιζε εις την φαντασίαν μου. Όταν τα όνειρα ενσαρκούνται
εις την απτήν πραγματικότητα προ του μεγάλου εσωτερικού
σεισμού, μετατοπίζεται καθαυτό η ψυχή...»!
Σε μια από τις επισκέψεις μας στα Πεστά, φιλοξενούμενοι
του συνταγματάρχη Σπύρου Μούλια, όταν η συζήτηση έφτασε
στην ιστορία του Χωριού του μας είπε :
«Κορυφαία στιγμή της ιστορίας των Πεστών είναι η περίφημη
μάχη, που καταγράφτηκε σαν μια από τις πλέον αποφασιστικές
μάχες των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ήπειρο. Τα Πεστά
βρίσκονταν υπό τουρκική κατοχή μέχρι την 29η Νοεμβρίου
1912. Τότε, ο παππούς μου, ο Σπύρος Μούλιας, παλικάρι 2022 χρόνων, ήταν ήδη παντρεμένος, είχαν αποκτήσει τον πρώτο
τους γιο, τον Παναγιώτη, τον πατέρα μου και είχαν και ένα
βρέφος, ολίγων εβδομάδων, αβάφτιστο. Όταν είχαν ήδη φύγει
οι Τούρκοι κυνηγημένοι από τους ευζώνους, έπρεπε να
βαφτιστεί το βρέφος.
Ο παππούς από ενθουσιασμό και για να τιμήσει την απελευθέρωση του χωριού του,ζήτησε από το νουνό να του δώσει
το όνομα “Ελευθέριος”. Έτσι ο δεύτερος γιος του παππού, ο
θείος μου, έλαβε το όνομα Ελευθέριος.
Και συνεχίζοντας ο κ. Μούλιας ανέφερε ότι, όταν στις 29
Νοεμβρίου του 1912, οι Κρήτες εθελοντές, έμπαιναν στα
Πεστά, τότε ένας Πεστιώτης, ο Μήτρο-Βλάχος έτρεξε με προφυλάξεις προς το Μακρυβούνι. Aγνάντεψε πέρα και ευτυχής
αντίκρισε τους ευζώνους, με επί κεφαλής τις σημαίες τους, να
φτάνουν γοργά προς το χωριό μας.
Γύρισε αμέσως στο χωριό, όπου συνάντησε τον Παπά-Γιώργη.
-Παπα-Γιώργη, γρήγορα τις καμπάνες! Έρχεται ο ελληνικός
στρατός! Έρχονται οι εύζωνοι!
Το τι έγινε τότε, δεν περιγράφεται. Άρχισαν οι καμπάνες να
διαλαλούν εκκωφαντικά το χαρμόσυνο μήνυμα της απελευθέρωσης! Επί τέλους τα Πεστά ελεύθερα!
Στήθηκε παλλαϊκό πανηγύρι στα Πεστά. Δεν άργησαν να
συγκεντρωθούν στην πλατεία ο παπα-Γιώργης, ο ΜήτροΒλάχος, ο παππούς μου Σπύρος Μούλιας και πολλοί άλλοι Πεστιώτες: Ο Θεόδωρος Ανδρίκος, που ήταν τότε ο πρόεδρος
του Χωριού, ο Γούλα-Τασούλας, ο Ηλίας Φλόκας, Γρηγόρης
Κατσάνος, ο Νικόλας Κατσάνος, ο Γρηγόρης Ζησόπουλος και
πολλοί ακόμα».
Αυτά μας αφηγήθηκε τότε ο φίλος Συνταγματάρχης, σχετικά
με τη μάχη και την απελευθέρωση των Πεστών, όπως του τα
είχε αφηγηθεί ο θείος του ο Λευτέρης Μούλιας, στον οποίον
πάλι τα είχε αφηγηθεί ο Πατέρας του Σπύρος Μούλιας, που
αργότερα το 1922 έχασε τη ζωή του στη Μικρασιατική εκστρατεία.
Αυτόν λοιπόν το καιρό, τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου
1912, οι συνθήκες εκείνου του αγώνα είχαν μεταβληθεί σημαντικά, είχαν δραματοποιηθεί. Ο χειμώνας ενέσκηπτε κάθε

μέρα και βαρύτερος. Οι Τουρκικές δυνάμεις της
Ηπείρου, είχαν ενισχυθεί με νέες δυνάμεις από
την περιοχή του Μοναστηρίου. Έτσι η προέλαση
του Ελληνικού στρατεύματος, όλο και γινόταν
πιο δύσκολη. Μετά μάλιστα τη νικηφόρα μάχη
των Πεστών, οι αντίπαλοι περιορίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών και αγώνα προφυλακών. Τον
ίδιον αυτόν καιρό, το τελευταίο δεκαήμερο του
Νοεμβρίου, είχε ενταθεί, εκ μέρους της Ελληνικής
Κυβερνήσεως, και είχε καταστεί έντονη, η πίεση
προς το στρατό, να επιδιώξει και να επιτύχει,
όσο γίνεται πιο γρήγορα, την απελευθέρωση της
Ηπείρου, πριν μάλιστα από τη σύναψη συνθήκης
ειρήνης μεταξύ των εμπολέμων. Η ίδια η Κυβέρνηση πιεζόταν από το χρόνο και αυτή με τη σειρά
της πίεζε το στράτευμα, το οποίο ενίσχυσε με τη
IΙ Μεραρχία, που μετέφερε από τη Θεσσαλονίκη.
«Στα Πεστά βρήκαμε μεγάλη αντίσταση. Ένας Τούρκος από
την Αραπιά με το κανόνι του μας σκότωσε πολλά παιδιά, μας
κατέστρεψε ένα πεδινό κανόνι σκοτώνοντας τους πυροβολητές.
Εκεί στον κάμπο του Τερρόβου έμειναν πολλά παλικάρια. Όταν
φθάσαμε στα Πεστά, μας υποδέχθηκε ένας γέρος παπάς
ονόματι Παπαγιώργης, με ένα ξύλο και ένα άσπρο πανί δεμένο
για σημαία φωνάζοντας: “Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός»!
Και αυτός ο γέρο-Παπαγιώργης μας έδειξε, πού ήταν η
θέση του πυροβόλου του Αράπη, που ήταν εγκαταστημένος
στην Πεστιώτικη τοποθεσία “Αυλότοπος”. Κατορθώσαμε με
μεγάλη δυσκολία να πλησιάσουμε προς το μέρος του πυροβολείου, εγώ με δύο άλλους και να σκοτώσουμε τον Αράπη,
που μας σκότωσε τόσα παιδιά. Μετά το σκοτωμό του Αράπη,
οι Τούρκοι τράπηκαν σε φυγή. Οι εύζωνοι ασυγκράτητοι προέλασαν. Με μεγάλη σφοδρότητα. Σημαντική προώθηση για
την πορεία του πολέμου. Τώρα πια έμενε μονάχα το Μπιζάνι,
το απόρθητο Μπιζάνι, το πανίσχυρο οχυρό. Οι κακουχίες λόγω
του πολύ σκληρού χειμώνα εξοντωτικές, απάνθρωπες. «Άνθρωποι κοιμώμενοι τόσα έτη επί κλίνης, να κοιμώμεθα εις την
παγετώδη γην, να βρεχόμεθα, να σηκωνόμεθα μέσα στο χιόνι,
λεπτό να μην αισθανόμεθα το πρωί αν έχωμεν ποδάρια, διότι
καταντούν σαν κρύσταλλο. Φωτιά να ζεσταθούμε σπανίως
μας επιτρέπεται ν’ ανάψωμεν, διότι αμέσως οι Τούρκοι μας
κτυπούν. Το όπλο όλο εις το χέρι», αφηγείται ο Ηπειρώτης
Κωνσταντίνος Τσιάνος, που είχε έρθει ως εθελοντής από την
Αμερική.
Τις σκληρές καθημερινές συνθήκες των ευζώνων στην
πρώτη γραμμή του μετώπου, περιγράφει δραματικά με τους
στίχους του, ο άγνωστος λαϊκός δημιουργός.
“Μου γράφεις μάνα μια γραφή και με ρωτάς τι κάνω.
Στου Μπιζανιού την παγωνιά, στο κρύο θα πεθάνω!
Στα Πεστά και στο Μπιζάνι, Μάνα μου τι κρύο κάνει!
Στα Πεστά στη Μανωλιάσα, που δεν πήραμε ανάσα...”!
Από το μέτωπο ο Μιχαήλ Στιβαρός έγραφε σε παλαιό
καθηγητή του, στο Ημιγυμνάσιο Λεμεσού:
«Ό,τι αισθάνομαι τας ημέρας αυτάς που έγινα στρατιώτης,
δεν το ησθάνθην ποτέ. Αισθάνομαι ότι εδιπλασιάσθη το σώμα
μου και η ψυχή μου. Είμαι ακούραστος μεθ’ όλον τον βαρύν
οπλισμόν. Η κυπριακή φοιτητική ομάς, να είστε βέβαιος, ότι θα
τιμήσει και πατρίδα και γονείς και εκπαιδευτήρια, από τα οποία
εδιδάχθημεν τον μέγα πατριωτισμόν...»!
Ο Μιχαήλ Στιβαρός έλαβε μέρος στις καθοριστικές μάχες
Πεστών και Αετοράχης και κατά τους επίσημους καταλόγους
του υπουργείου Στρατιωτικών έπεσε ηρωικά στις μάχες του
Μπιζανίου στις 5 Δεκεμβρίου ή σύμφωνα με άλλες πληροφορίες
στις 16 Δεκεμβρίου 1912.
Μεταξύ των πεσόντων στα Πεστά ο Μιλτιάδης Σαλονικιός
από τη Χαλκίδα. Στη μεγάλη μάχη των Πεστών τραυματίστηκε
ο ιερολοχίτης Ιωάννης Ροβάτσος, ενώ πληγώθηκε ελαφρά
στην ωμοπλάτη από οβίδα, προαχθείς σε υπολοχία και ο Βασιλάκης Νικόλαος από τα Καρδάμυλα της Χίου.
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Η ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ
Γράφει ο
KΩΣΤΑΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

Τ

α Χριστιανικά -δημοκρατικά και μη κράτη και κρατίδια
της Ευρωπαϊκής Ηπείρου (Γηραιάς Ηπείρου), προέκυψαν
προοδευτικά ύστερα από τον κατακερματισμό της αρχαίας
μονοκρατορικής- ειδωλολατρικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, λίγους αιώνες μετά την ενανθρώπιση του Χριστού-Θεού (πρώτου ημερολογιακού έτους).
Αρχικά δημιουργήθηκαν ανεξάρτητα Βασίλεια, Αυτοκρατορίες, Δημοκρατίες, μετρούμενες με μονοψήφιους
αριθμούς, μετέπειτα περισσότερες ανεξάρτητες χώρες
και πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), που αριθμεί 27
χώρες επί συνόλου 50 (23 χώρες είναι εκτός ΕΕ. Ο συνολικός πληθυσμός της Ευρώπης προσεγγίζει τα 750
εκατομμύρια κατοίκων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού τμήματος της Τουρκίας όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη πόλης της Ευρώπης, Κωνσταντινούπολη, των
16 εκατομμυρίων κατοίκων.
Πρωτεύοντα ρόλο στην όλη αυτή διαίρεση της Ευρωπαϊκής Ηπείρου διαδραμάτισαν οι θρησκείες, στις οποίες
υπερέχει η Χριστιανική (βασικότερη) με τα διάφορα δόγματα (Ορθοδοξία, Καθολικισμός, Προτεσταντισμός κ.ά),
έπεται το Ισλάμ (πολύ μετά την εμφάνισή του το 622 μ.
Χ.) έχοντας μειονότητες, κυρίως, στη Βαλκανική χερσόνησο (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Ευρωπαϊκή
Τουρκία), με τη μοναδική και
πολύ μικρή (0.5% της Ομοσπονδίας της Ρωσίας) Βουδιστική θρησκεία στις περιοχές
Κιλμικίας, Τιβά, Μπουργιατίας
κ.ά. της Σιβηρίας της Ρωσίας
(μεταδόθηκε εκεί, κυρίως, από
το Θιβέτ).
Οι παλαιότεροι και οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι έχουν δεχτεί
κατά καιρούς απειλές και θανατηφόρα ποικίλα πλήγματα
από το φανατισμένο πολιτικοθρησκευτικό μείγμα του Ισλάμ
(Τζιχάντ), το οποίο στο πολιτικό
μέρος του οραματίζεται την ίδρυση και διατήρηση μιας
υπερδύναμης στην περιοχή μελλοντικά, την «Ισλαμική
Αυτοκρατορία» των 3 ηπείρων και των 5 θαλασσών και
στο θρησκευτικό μέρος τον εξισλαμισμό των αλλόθρησκων ή κατ΄ αυτούς απίστων (βλ. χάρτη στο τέλος).
Οι διάσπαρτες πολύνεκρες τρομοκρατικές και μη
μέθοδοι (με εκρηκτικούς μηχανισμούς, αιματηρές καταδρομικές και καμικάζι επιθέσεις κ.ά.), σε μεγάλα και
μικρά Ευρωπαϊκά και μη κράτη εναντίον ανθρωπίνων και
μη στόχων, περιλαμβανομένων και των μη φανατικών
Μουσουλμανικών κρατών, έχουν στοιχίσει ζωές με απάνθρωπους τρόπους και σημαντικές υλικές απώλειες.
Η Χριστιανική ΕΕ θα ήταν η σημαντικότερη Μεγάλη
Δύναμη της περιοχής αυτής της γης, που θα μπορούσε
να αποτρέψει τους φανατικούς Ισλαμιστές να πραγματοποιήσουν το όραμα τους σε βάρος άλλων κρατών,
εφόσον θα είχε διερευνήσει τις σύγχρονες και μελλοντικές
(αναμενόμενες ) μακροχρόνιες απειλές και επιθέσεις ή
άλλες μεθοδεύσεις και είχε σχεδιάσει έγκαιρα λυσιτελείς
(αποτελεσματικούς) ειρηνικούς είτε μαχητικούς τρόπους
αποτροπής και αντιμετώπισης (καταστολής) των οποιωνδήποτε και οπουδήποτε στην περιοχή της βιαιοτήτων
εκ μέρους των φανατισμένων Ισλαμιστών.
Οι συνήθεις συναινετικές επιλογές και οι δήθεν ψύχραιμες στάσεις της ΕΕ κατά των φανατικών Ισλαμιστών
και των πατρώνων τους (μη ομόφωνες, κατά κανόνα,
από τα αλληλέγγυα κράτη-μέλη) αποδείχτηκαν ανεπαρκείς
για να μειώσουν την αγωνιστικότητα τους, να διαλύσουν
τα ανατρεπτικά οράματα των Τζιχαντιστών, ενώ οι βιαστικές (μη μελετημένες με πληρότητα) επί μέρους λεκτικές- διπλωματικές και άλλες παρόμοιες φοβικές
απειλές ή προτροπές εκ μέρους της ΕΕ, καθώς και η εμ-

μονή τήρησης με ευαισθησία των ανθρωπιστικών αρχών και προνομιακών συμπεριφορών έναντι
των θηριωδιών των Ισλαμιστών, διευκολύνουν αντί
να αποτρέπουν οριστικά
τη δημιουργία της οψέποτε Ισλαμικής Αυτοκρατορίας.
Είναι απαράδεκτο να μεταδίδονται- αναμεταδίδονται στις ειδήσεις των κρατών μελών της ΕΕ οι δραστηριότητες στρατολόγησης-εκπαίδευσης νέων
μαχητών των ΙσλαμιστώνΤο δημοσιοποιημένο όραμα - στόχος των φανατικών Ισλαμιστών,
Τζιχαντιστών εντός Μουη Ισλαμική Αυτοκρατορία
σουλμανικών κρατών της
του πολέμου στο Ναγκόρνο Καραμπάχ που υπογράφηκε
Υφηλίου (προβάλλονται δέκα και πλέον αναγνωρισμένα
όπως-όπως μεταξύ των εμπολέμων και της Ρωσίας ερήΜουσουλμανικά κράτη-μέλη του ΟΗΕ ως πάτρωνες των
μην της ενδιαφερόμενης ουσιαστικά ΕΕ. Η αμέσως ενΤζιχάντ), αντί να προηγούνται οι εύλογες ενέργειες εξαδιαφερόμενη ΕΕ, που θα προμηθεύεται το φυσικό αέριο,
ναγκασμού των Μουσουλμανικών αυτών κρατών «επώαδεν είχε καμιά ανάμειξη ή παρουσία στις σχετικές διασης» των τρομοκρατών να τους εκβάλουν με οποιονδήπραγματεύσεις, ενώ στην όλη αυτή μεταπολεμική
ποτε τρόπο από τα όρια των κυριαρχιών τους.
ρύθμιση δεν είχαν συμμετοχή ούτε οι ΗΠΑ, λόγω των
Εύλογες και δυνατές ενέργειες της ΕΕ είναι οι άμεσες
πρόσφατων εκλογών και των
εσωτερικών κομματικών αντιπαλοτήτων αποσταθεροποίησης
της υπερδύναμης αυτής.
Εύλογες και αναμενόμενες
είναι οι τρομοκρατικές ενέργειες
επί της λειτουργίας του αγωγού
ΤΑΠ από τους Τζιχάντ, διότι είχαν
και θα έχουν σχετικές πληροφορίες κατά τη συμμετοχή τους
υπέρ του Αζερμπαϊτζάν με πάτρωνα την Τουρκία, οψέποτε
κρίνονται αυτές σκόπιμες και
σε οποιαδήποτε θέση ( ο ΤΑΠ
αρχίζει από το Μπακού του
Αζερμπαϊτζάν, οδεύει βορειοανατολικά του Ναγκόρνο ΚαραμΔιαδρομή ΤΑΠ
πάχ, προς Γεωργία-Τουρκία-ΕλλάδαΑλβανία-Αδριατική-Ιταλία (ανατολιεφαρμογές οικονομικών-εμπορικών κυρώσεων, εμπάργκο
κότερο
άκρο)-διασχίζει
την Ιταλική χερσόνησο προς Ευεξοπλισμών κ. λπ, ως και συγκροτήσεις εξειδικευμένων
ρωπαϊκές
χώρες).
αερομεταφερομένων μεικτών στρατιωτικών δυνάμεων
Στην προκειμένη περίπτωση η ΕΕ αντί να απαιτεί τη
για αποτελεσματικά ακαριαία καίρια πλήγματα σε βάρος
συμμετοχή
της σε τέτοιου είδους συμφωνίες επί των
αμφοτέρων (τρομοκρατών και πατρώνων τους) σε οποισυμφερόντων
της και να μην εμπιστεύεται σε κανένα να
οδήποτε μέρος της περιοχής της μελλοντικής «Ισλαμικής
κάνει
συμφωνίες
που την αφορούν χωρίς την παρουσία
Αυτοκρατορίας» που οραματίζονται.
της,
αναλώνεται
να
εξεύρει τρόπους ενσωμάτωσης των
Εξάλλου είναι εμφανώς υποχωρητική συμπεριφορά,
Ισλαμιστών
στις
αλληλέγγυες
χώρες- μέλη της...
το να προσδοκά ή αναμένει τις παρεμβάσεις των υπερΕπίσης,
η
ΕΕ
δε
σπεύδει
να
εκμεταλλευτεί μόνη της
δυνάμεων (ΗΠΑ, Ρωσίας) η ΕΕ, εναντίον των παραπάνω
τα
κοιτάσματα
φυσικού
αερίου
των
ιδίων κρατών- μελών
Τζιχαντιστών στην περιοχή της, αναγνωρίζοντας έμμεσα
της
π.χ.
Κύπρου,
Ελλάδας
κ.α.
(σύμφωνα
με το δίκαιο
αδυναμίες του «Ευρωπαϊκού κεκτημένου», είτε α π ο τ υ
της
θάλασσας
και
τα
νόμιμα
κυριαρχικά
δικαιώματά
χ ί α στη σύλληψη της ιδέας και στη δημιουργία της ΕΕ
τους),
αλλά
ανέχεται
αμφισβητήσεις
και
αρπακτικές
πρα(έστω και αν προτάσσονται καθαρά οικονομικοί λόγοι),
κτικές
από
τους
πάτρωνες
των
τρομοκρατών
(Τουρκία,
όταν εικάζεται ότι εμπιστεύεται σε άλλους είτε αγνοεί
Λιβύη κ.ά.) διεκδικώντας συνεκμετάλλευση των κοιτατην ασφάλεια (σωτηρία) και τη φυσιολογική ανάπτυξη
σμάτων αυτών.
των χριστιανικών πληθυσμών της.
Με άλλους λόγους, είναι καιρός και επιτακτική ανάγκη
Άλλωστε με την οποιαδήποτε παρεμβατική αντικατάη
ΕΕ να αποβάλλει την ζημιογόνο καθολική χρήση της
σταση των αμυντικών υποχρεώσεων της ΕΕ από άλλες
σύνεσης
στις διεθνείς σχέσεις της και να εφαρμόζει
δυνάμεις, όχι μόνο δεν εξασφαλίζεται, συνήθως, η
άμεσα
και
επιλεκτικά την αναγκαία και αποτελεσματική
οριστική και αμετάκλητη αποθάρρυνση δημιουργίας της
πολιτική
της
ανάλογα με τις απειλές που αντιμετωπίζει
Ισλαμικής Αυτοκρατορίας στο μέλλον, αλλά οι παρεμμε
τα
διατιθέμενα
μέσα-όπλα της (οικονομικές-εμπορικές
βάσεις αυτές είναι δυνατόν να διευκολύνουν τους Ισλακυρώσεις,
εμπάργκο
όπλων, στρατιωτικές αμυντικές παμιστές τρομοκράτες και τους πάτρωνές τους να πραγρεμβάσεις
κ.ά.),
που
είναι
τα πλέον βάσιμα και αποδοτικά
ματοποιήσουν τα οράματά τους .
κίνητρα
για
την
ανάπτυξη
και την πλήρη και οριστική
Σχετικά πρόσφατο απτό παράδειγμα αποτελεί η μεένωση
των
Ευρωπαϊκών
χωρών.
ταπολεμική συμφωνία μεταξύ της παρεμβαλόμενης ΡωΑς μη διαφεύγουν τα αποφθέγματα της σοφίας του
σίας και των εμπολέμων Αρμενίας -Αζερμπαϊτζάν, η
Θουκυδίδη
σε παρόμοιες καταστάσεις:
οποία έμμεσα εμπεριέχει συμφωνίες λειτουργίας του
Η
σύνεση
είναι το πρόσχημα του άνανδρου (ή «Το δε
γνωστού αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΠ (Trans Adriatic
σώφρον
του
ανάνδρου πρόσχημα») και «Οι καιροί ου μεPipeline) με προορισμό τις χώρες της ΕΕ, που θα λεινετοί»(=οι
ευκαιρίες
δεν περιμένουν).
τουργήσει στο τέλος του 2020. Μιας συμφωνίας λήξης
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200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
Η ‘Ενωση συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις για την συμπλήρωση 200 ετών από την Εθνική Παλιγγενεσία του 1821,
παραθέτει ένα αφιέρωμα που περιλαμβάνει δώδεκα επετειακά άρθρα με επιμέλεια του Αντγου ε.α. Κρασσά Ιωάννη
τα οποία και θα δημοσιεύονται μηνιαίως το επόμενο έτος, με αρχή το άρθρο για τον Αθανάσιο Διάκο.
Γράφει ο
IΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

Η

μνήμη αποτελεί το θεμελιώδες χαρακτηριστικό του
σκεπτόμενου ανθρώπου στο δρόμο για την πνευματική
του ολοκλήρωση. Η δημιουργία της ιστορίας βασίσθηκε
σ’ αυτή, προκειμένου να ανασυνθέσει με ακρίβεια γεγονότα του παρελθόντος, καταγράφοντας τα πεπραγμένα
ατόμων και λαών στην πορεία τους μέσα στον χρόνο.
Αποτελεί υποχρέωση μας να γνωρίζουμε την ιστορία
μας. Στην γνώση αυτή στηρίζεται η δημιουργία εθνικής
συνειδήσεως, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του παρόντος και να αισθανόμαστε ασφαλείς για το μέλλον. Η αλήθεια αποτελεί
πολλές φορές θέμα οπτικής γωνίας, αλλά δεν μπορεί
να ευρεθεί, χωρίς τη προσφυγή σέ αποδεικτικό υλικό
και αξιόπιστες πηγές απ’ όλες τις πλευρές. Ο Γάλλος διπλωμάτης και φιλόσοφος Ζοσέφ ντε Μεστρέ υποστήριζε
ότι: «Η ιστορία είναι μια διαρκής συνωμοσία εναντίον
της αλήθειας». Ο ιστορικός ρεαλισμός έχει δείξει ότι η
ιστορία με το πέρασμα του χρόνου διαστρεβλώνεται,
ενώ ο μύθος εξελίσσεται και υποκαθιστά την αλήθεια.
Το έθνος μας γεννήθηκε μέσα από δάκρυα, οδύνη και
αίμα. Αυτός είναι ο αναπόφευκτος τρόπος που ξεσπούν
και επικρατούν οι εξεγέρσεις. Ο ξεσηκωμός του γένους
μας ξεφεύγει των ορίων της ανθρώπινης διανοίας. Η
συσσωρευμένη αγανάκτηση διαδοχικών κατακτήσεων
από Ρωμαίους, Φράγκους, Ενετούς, Καταλανούς και
τέλος από τους απολίτιστους και αιμοχαρείς Οθωμανούς,
συμπίεσε μέχρι τέλους το ελατήριο της αντοχής μας, το
οποίο εκτινάχθηκε προκαλώντας την έκρηξη της επαναστάσεως του 1821.
Η ξεσηκωμός του γένους υπήρξε καρπός του πατριωτισμού και της πολεμικής αρετής των Ελλήνων. Οι πρόγονοί μας κέρδισαν την ελευθερία τους με τον ίδιο αιματηρό τρόπο που την στερήθηκαν, όπως περιγράφεται
επιτυχώς στον εθνικό μας ύμνο. Η Ελλάς υπήρξε το
πρώτο χριστιανικό κράτος της Ευρώπης, το οποίο αποσπάστηκε από την οθωμανική αυτοκρατορία και έγινε
ανεξάρτητο. Οι Έλληνες από δούλοι μετετράπησαν σε
πολίτες των οποίων η ζωή και η περιουσία δεν κινδύνευε

από τις διαθέσεις της απόλυτης εξουσίας του Τούρκου
δυνάστου, αλλά προστατευόταν από τους νόμους του νεοπαγούς κράτους. Το αίσθημα
της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της ασφάλειας, άξιζε της θυσίας των 700.000
ανθρώπων, κατά την διάρκεια
των 9 ετών της επαναστάσεως. Η συμμετοχή των υπόδουλων υπήρξε σχεδόν καθολική και υπήρξαν πολλοί οι
αγωνισθέντες και οι διακριθέντες ανώνυμοι γυναίκες και
άνδρες, τα κίνητρα των οποίων ήταν ο ανιδιοτελής πατριωτισμός και η αδιάφθορος
ακεραιότητα.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Πανωραίας Χατζηκώστα, καταγόμενης από
αρχοντική οικογένεια από τις
Κυδωνίες(Αϊβαλί) της Μικράς
Ασίας. Μετά την καταστροφή
του Αϊβαλιού από τους Τούρκους, κατέφυγε στο Ναύπλιο, έχοντας χάσει το σύζυγο
και τα πέντε παιδιά της. Στο Ναύπλιο υπήρξε γνωστή με
το προσωνύμιο Ψωροκώσταινα. Η λέξη αυτή χρησιμοποιήθηκε από πολλούς, για να περιγράψει την άσχημη
οικονομική κατάσταση της πατρίδος μας. Στην ιστορική
μνήμη καταγράφηκε, όταν στον έρανο για την ενίσχυση
των πολιορκουμένων του Μεσολογγίου, προσέφερε τα
μοναδικά της υπάρχοντα, ένα ασημένιο δακτυλίδι και
ένα γρόσι. Με αυτό το πνεύμα διεξάγονται οι αγώνες
και κατακτούνται οι νίκες.
Όσους συμμετείχαν στην επανάσταση έχουμε χρέος
να τους θυμόμαστε και να τους τιμούμε στο διηνεκές
γιατί ενώ γεννήθηκαν σκλαβωμένοι, μας παρέδωσαν
ελεύθερη πατρίδα. Οι πρωταγωνιστές του 1821 έπραξαν
ότι έπραξαν όπως το αισθανόντουσαν, οδηγούμενοι από
τις αρετές τους και τα ελαττώματά τους. Ο καθένας
έκανε την δική του κατάθεση ψυχής στην ιστορία του

Έθνους. Η προσφορά τους
υπερκαλύπτει τα όποια σφάλματα και τις αδυναμίες τους.
Αποτελεί εθνικό χρέος, η αναγνώριση της προσφοράς των
αγωνιστών του 1821.
Στα 9 χρόνια του αγώνος της
ανεξαρτησίας διαδραματίσθηκαν πράξεις άφθαστου ψυχικού
μεγαλείου και ανδρείας, αλλά
και πράξεις εξόχως ειδεχθείς
και κατακριτέες. Το ένστικτο
της επιβιώσεως των σκλαβωμένων Ελλήνων, σε συνθήκες
απόλυτης εξαχρειώσεως των
ηθών, εξαθλιώσεως των συνθηκών διαβιώσεως και ανυπάρκτου παιδείας, υπήρξε η κυρία
αιτία αυτών των συμπεριφορών. Υπήρξαν όμως και αυτοί
που ξεχώρισαν, μη θέτοντας
κανένα όριο στην εκτέλεση του
καθήκοντος, χωρίς να εκμεταλλευτούν τις περιστάσεις για
τον προσπορισμό κερδών. Η
ισοπέδωση αποτελεί την χειρότερη μορφή αδικίας. Δεν είναι ορθόν να μένουμε
στην επιφάνεια χωρίς να εξετάζουμε την ουσία των γεγονότων. Υπό συνθήκες παντελούς απουσίας δυνάμεων
επιβολής της νομιμότητος και της τάξεως, υπήρξαν προσωπικότητες που έδειξαν άξιο σεβασμού ήθος και πίστη
στα πλέον υψηλόφρονα ανθρώπινα ιδανικά. Χωρίς υπερβολή αυτές οι ευγενικές μορφές κέρδισαν το φωτοστέφανο του πλέον ανόθευτου πατριωτισμού.
Από τους πρωταγωνιστές της επαναστάσεως του
1821, κατέταξα στους πλέον αγνούς, χωρίς να τούς
συμπεριλάβω όλους, τους εξής δώδεκα(κατά αλφαβητική
σειρά) : Τον Αθανάσιο Διάκο, τον Ιωάννη Θεοφιλόπουλο,
τον Κωνσταντίνο Κανάρη, τον Δημήτριο Μακρή, την
Μαντώ Μαυρογένους, τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Γεωργάκη Ολύμπιο, τον Εμμανουήλ Παπά, τον Παναγιώτη Σέκερη, τον Νικήτα Σταματελόπουλο, και τους αδελφούς
Υψηλάντη (Αλέξανδρο και Δημήτριο).

Ο ΜΑΚΡΟΝ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ.... ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;
Γράφει ο
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΟΥΚΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α.

Ο

Γάλλος Πρόεδρος κ. Μακρόν κήρυξε πόλεμο στον
ισλαμικό φανατισμό προβάλλοντας σκίτσα του
Charlie Hebdo σε κυβερνητικά κτήρια στην Τουλούζη
και στο Μονπελιέ και ανακάλεσε τον πρέσβη τής Γαλλίας
στην Άγκυρα λόγω τών προσβλητικών δηλώσεων Ερντογάν επειδή ο (κεντρώος) κ. Μακρόν δεσμεύτηκε να
καταπολεμήσει τον «Ισλαμικό αυτονομισμό» ...
Είπε δηλαδή στους μουσουλμάνους ότι "αυτός είναι
ο τρόπος που ζούμε στην Γαλλία, αν δεν τον σέβεστε,
φύγετε!"
Επειδή όσοι δεν τον σέβονται ΔΕΝ πρόκειται να
φύγουν από μόνοι τους, εκτιμώ ότι η ΓΑΛΛΙΑ που ήδη
στράφηκε κατά της «Πολιτικής ορθότητας» και του ισλαμοφασισμού θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα, αφού
τώρα «ο φόβος έχει αλλάξει πλευρά» – όπως διακήρυξε
εμφατικά ο Γάλλος Πρόεδρος…
Ελπίζοντας ότι θα παραδειγματιστούμε, θέλω να πιστεύω ότι η δική μας κυβέρνηση:
1) θα φυλάξει τα σύνορα ΠΟΛΥ καλύτερα

2) θα εντατικοποιήσει τις απελάσεις και τους επαναπατρισμούς
3) θα γίνει ΠΟΛΥ πιο αυστηρή στην χορήγηση ασύλου
[κατά το α' εξάμηνο του 2020 εγκρίθηκε το 44% (!!!)
τών αιτήσεων]...
4) θα καταλάβει ότι το ισλάμ δεν είναι (απλά) μία
θρησκεία, είναι κοινωνικοπολιτικό σύστημα που έχει
ως στόχο την επιβολή της σαρίας, την εξαφάνιση όλων
τών άλλων θρησκειών και την κατάργηση τού δυτικού
πολιτισμού.
Στην προσπάθειά της αυτή, θα έχει να αντιμετωπίσει
τους εγχώριους πεμπτοφαλαγγίτες, τις ΜΚΟ και κάθε
άλλο λαθρολάγνο αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει ότι γι`
αυτό την ψήφισε και τής έδωσε αυτοδυναμία ο ελληνικός
λαός....
Η κυβέρνηση αυτή ψηφίστηκε και για να μας σώσει
από τον ισλαμικό εποικισμό και τον ισλαμοφασισμό…
Όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο
μπορούμε..... Οι φωνές μας είναι στήριγμα σε όσους
αντιστέκονται στην εισβολή και εμπόδιο στα ανθελληνικά
σχέδια των λαθρολάγνων....
Απευθύνομαι μόνο σε ελληνόψυχους και όχι στους
ελληνόφωνους διεθνιστές, για να μην δούμε σύντομα
σε κάθε πόλη τής ΕΛΛΑΔΑΣ την εικόνα που είδαμε την

πρωτοχρονιά τού 2020 στην πλατεία Συντάγματος, μια
εικόνα που θύμιζε Ισλαμαμπάντ και όχι Αθήνα....
Δεν υπάρχει δίλημμα Χριστιανισμός ή Iσλάμ… Όταν
η μία θρησκεία λέει «αγαπάτε αλλήλους», δέχεται την
διαφορετικότητα και το δικαίωμα στην ανεξιθρησκεία
και η άλλη πιστεύει στο «φωτιά, τσεκούρι και θάνατος
στους άπιστους», δεν μπορεί αυτές οι θρησκείες ούτε
να είναι στην ίδια ζυγαριά, ούτε να συνυπάρξουν!
Αν μελετήσουμε το ισλάμ και τον σαδισμό, θα διαπιστώσουμε ότι, όπως δεν υπάρχει καλός και κακός σαδισμός, έτσι ακριβώς υπάρχει μόνο ισλάμ το οποίο
είναι ασύμβατο με τον δυτικό πολιτισμό.
Οι ισλαμιστές απ` όπου πέρασαν άφησαν πίσω σκοταδισμό, βαρβαρότητα, οπισθοδρόμηση, φωτιά και τσεκούρι. Το ισλάμ βρίσκεται ακόμη στο μεσαίωνά του και
ο μεσαίωνας δεν πρέπει να ξαναέρθει στην Ελλάδα...
Ας κοιτάξουμε την πατρίδα μας που υπέφερε 400 και
πλέον χρόνια από το ισλάμ. Έχουν περάσει 200 χρόνια
από την επανάσταση και ακόμα δεν μπορούμε να συνέλθουμε.
Ο Γάλλος Πρόεδρος έδειξε τον δρόμο, αλλά πρέπει
να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμη για να σώσουμε
την Ευρώπη και την ΕΛΛΑΔΑ μας…
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5 Νοεμβρίου 1912:
108 χρόνια από την Απελευθέρωση της Χιμάρας
Επιμέλεια: Βασιλείου Ζιώζια, Σχη (ε.α.)
Προέδρου ΕΑΑΣ/Τρικάλων-Προέδρου Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.)/Τρικάλων.

Σ

τις 5 Οκτωβρίου 1912 η Ελλάδα συμμαχώντας με τα
χριστιανικά κράτη της βαλκανικής χερσονήσου (Βουλγαρία,
Μαυροβούνιο, Σερβία) κήρυξε τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως
«Α’ Βαλκανικός Πόλεμος» (1912-’13). Οι Έλληνες ξεκινούν
τον ιερό αγώνα για την απελευθέρωση των αλύτρωτων
αδερφών σε Μακεδονία και Ήπειρο από τη μεθόριο της
Θεσσαλίας, στο Σαραντάπορο και στις 26 Οκτωβρίου απελευθερώνουν τη Θεσσαλονίκη.
Η Ήπειρος είναι δευτερεύον μέτωπο στα επιτελικά
σχέδια, αλλά ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος αντιλαμβάνεται αμέσως την στρατηγική, πολιτική και πολεμική
σκοπιμότητα της προώθησης όσο το δυνατόν περισσότερο
στα βορειοδυτικά άκρα των εθνικών μας διεκδικήσεων και
εκδίδει την διαταγή υπ’ αριθ. 88263:
«Κρίνω πολιτικώς σκόπιμον να καταληφθή το ταχύτερον
Χιμάρα και υψωθεί εκεί Ελληνική Σημαία. Προς τον σκοπόν
τούτον δύνασθε να διαθέσητε εθελοντικόν τι Σώμα αποβιβαζόμενον δια θαλάσσης εις Χιμάραν υπό την ηγεσίαν
αυτού του Σπυρομήλιου. Το πράγμαν ευκταίον, αν είναι δυνατόν να γίνη μέχρις της Κυριακής, λαμβανομένου υπ’ όψη
ότι η Πύλη εζήτησε απ’ ευθείας ανακωχήν, δια να διαπραγματευθή τους προκαταρκτικούς όρους της ειρήνης, συμφέρον
δε έχομεν κατά την ανακωχήν ταύτην η δράσις μας να είναι
γνωστόν να έχη επεκταθή μέχρι του βορείου μέρους της
διεκδικήσεως μας. Μόλις αναχωρήση δια θαλάσσης δια Χιμάραν Σώμα, δύνασθε να μοι αναγγείλητε την κατάληψιν
ως γενομένην ήδη, ίνα γνωσθή δημοσία δια του τύπου».
Η κυβέρνηση Βενιζέλου είχε επιλέξει ήδη, με την έκρηξη
του πολέμου, τρεις αξιωματικούς, τον Tαγματάρχη Χωροφυλακής Σπύρο Σπυρομήλιο και τους Τσόντο και Μάνο που
στάλθηκαν στο ηπειρωτικό μέτωπο για να προετοιμάσουν
με σώματα προσκόπων την επιχείρηση.
Ο Σπυρομήλιος που καταγόταν από τη Χιμάρα, διατάχθηκε
να μεταβεί στην Κέρκυρα όπου και παραβρέθηκε από τις
αρχές Οκτωβρίου για να οργανώσει εθελοντικά σώματα
συμπατριωτών του, να μεριμνήσει για το σταδιακό εξοπλισμό
των Χιμαριωτών και να συνεννοηθεί με Αλβανούς μπέηδες
της περιοχής για την εκούσια υποταγή τους στις ελληνικές
δυνάμεις και την από κοινού εξέγερση κατά των Τούρκων.
Παράλληλα διατάχθηκε ο Αρχηγός του Στρατού Ηπείρου
να παράσχει στο Σπυρομήλιο κάθε δυνατή βοήθεια για την
εκπλήρωση της αποστολής του. Έτσι στις 3 Νοεμβρίου
στην Κόπραινα Άρτας επιβιβάστηκαν στο ατμόπλοιο «Αχελώος» 200 Κρήτες εθελοντές, με προορισμό την Κέρκυρα,
για την άμεση ενίσχυση του σώματος εθελοντών του Σπυρομήλιου.
Πρόταση του Στρατηγείου Ηπείρου για προώθηση κατά
την επιχείρηση των εθελοντικών τμημάτων μέχρι το Αργυρόκαστρο δε θεωρήθηκε από το Υπουργείο Στρατιωτικών
ότι θα ήταν δυνατή. Αντίθετα μάλιστα κατά την ανταλλαγή
απόψεων, παραλίγο να ματαιωνόταν η όλη επιχείρηση
εξαιτίας τηλεγραφήματος της Νομαρχίας Κέρκυρας, στο
οποίο εκφράζονταν φόβοι ότι η απόβαση στη Χιμάρα θα
είχε ως συνέπεια την εκκένωση της από τα γυναικόπαιδα
εξαιτίας του φόβου επιθέσεως των Τουρκαλβανών. Χρειάστηκαν επίμονες αιτήσεις και υποσχέσεις του Σπυρομήλιου
προς την Κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο
Βενιζέλο, για να ακυρωθεί η διαταγή αναστολής της επιχειρήσεως.
Την αυγή της 5ης Νοεμβρίου Χιμαριώτες, Κρήτες και άλλοι
εθελοντές χωρίς να καθυστερήσουν επιβιβάστηκαν στα
ατμόπλοια και απέπλευσαν από την Κέρκυρα με συνοδεία

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου του Παραρτήματος ΕΑΑΣ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», κοινοποιούν την παρακάτω
επιστολή και συγχαίρουν την οικογένεια
του μέλους μας Σχου (ΤΧ) ε.α Ράμμου Γεωργίου για τη πρόοδο των παιδιών τους
και στα ίδια εύχονται πάντα επιτυχίες στο
αξιέπαινο και απαιτητικό έργο τους
Ο Πρόεδρος
Άντγος ε.α Βασίλειος Βαϊραμίδης

ατμομυοδρόμωνες (ποταμόπλοια). Στις 7:30 το πρωί τα
ελληνικά τμήματα υπό τον Ταγματάρχη Σπυρομήλιο, αποβιβάζονταν στα Σπήλια της Χιμάρας χωρίς να συναντήσουν
αντίσταση. Ο Σπυρομήλιος όρισε ένα τμήμα να κατευθυνθεί
στον αυχένα Λογαρά, ένα δεύτερο (τους Κρήτες) το τοποθέτησε στη νότια είσοδο της πόλης, προς τον Πάνορμο και
το τρίτο, οι Χιμαριώτες εθελοντές, ανέλαβε να καταλάβει
το Διοικητήριο στο Κάστρο της Χιμάρας. Οι διαταγές του
Ταγματάρχη ήταν να αποφευχθούν οι φόνοι για να προσεταιριστούν τα χωριά του Κουρβελεσίου.
Κατά την κίνηση τους προς το κέντρο της κωμοπόλεως
οι Χιμαραίοι εθελοντές δέχθηκαν πυρά τουρκικού τμήματος
οχυρωμένου στο κτίριο του Διοικητηρίου. Επακολούθησε
συμπλοκή στην οποία πήραν μέρος και οι ένοπλοι κάτοικοι,
με αποτέλεσμα εντός ολίγου να αποκλειστούν οι Τούρκοι
στρατιώτες και δημόσιοι υπάλληλοι μέσα στο Διοικητήριο.
Στο μεταξύ κατέφτασε και το τμήμα των Κρητών εθελοντών
και τελικά μετά από σύγκρουση μίας περίπου ώρας οι
Τούρκοι παραδόθηκαν. Οι απώλειες ήταν τρεις νεκροί
Τούρκοι στρατιώτες και ένας τραυματίας Χιμαριώτης εθελοντής. Συνελήφθησαν αιχμάλωτοι 19 Τούρκοι οπλίτες και
13 δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι στάλθηκαν στο στρατόπεδο
της Κέρκυρας. Μετά την παράδοση της τουρκικής φρουράς
ο Ταγματάρχης Σπύρος Σπυρομήλιος εισήλθε στο κάστρο
της Χιμάρας επικεφαλής των άλλων εθελοντικών σωμάτων,
υψώνοντας στο Διοικητήριο τη γαλανόλευκη σε ατμόσφαιρα
συγκίνησης και αγαλλίασης. Στις 2 το μεσημέρι η Ελληνική
Σημαία κυμάτιζε στο προπύργιο του Ελληνισμού μέσα σε
ένα παραλήρημα χαράς και εθνικού ενθουσιασμού. Η Χιμάρα
ήταν ελεύθερη!
Αμέσως μετά ο Σπυρομήλιος με Προκήρυξη του κήρυξε
τη Χιμάρα «ελευθέραν ως αναπόσπαστον τμήμα της μίας
και αδιαίρετου μεγάλης Ελληνικής Πατρίδος».
Η ιστορική Προκήρυξη είχε ως εξής:
«Χειμαρριώται!
Καταλαμβάνων εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων
Γεωργίου του Α και της Ελληνικής Κυβερνήσεως την Επαρχίαν
Χειμάρρας, κηρύσσω αυτήν ελευθέραν ως αναπόσπαστον
τμήμα της μίας και αδιαιρέτου μεγάλης Ελληνικής Πατρίδος.
Πληρούται ούτω ο πόθος πολλών γενεών αίτινες επότισαν
την γην ταύτην με το αίμα των και προσέφερον εις την πατρίδα τας μεγαλυτέρας των θυσιών.
Φέρων μεταξύ Υμών τα αγαθά της ελευθερίας, της
νομίμου τάξεως και ισοπολιτείας, τρέφω την αδιάσειστον
ελπίδα ότι λησμονούντες το πικρόν παρελθόν θέλετε
τηρήσει απέναντι των γειτόνων υμών Μουσουλμάνων την
αξιοπρεπή εκείνην στάσιν ην υπαγορεύουσιν οι νόμοι του
Ελληνικού Κράτους και τα αισθήματα λαού ανδρείου και
ευγενούς ως υπήρξε πάντοτε ο ελληνικός λαός. Η υπερτάτη
δύναμις ήτις ιθύνει τας τύχας της ανθρωπότητος, εν τη
ατελευτήτω αυτής ευσπλαχνία ηυδόκησεν ίνα τεθή σήμερον
τέρμα εις τα μακραίωνα υμών δεινά και δωρήση εις Υμάς
ότι επόθησαν όλοι οι γίγαντες εκείνοι οίτινες εις τον βωμόν
της πατρίδος προσέφεραν θυσίαν ευπρόσδεκτον και περικαλλή, την πολύτιμον και άληστον αυτών ύπαρξιν.
Ο Ελληνικός Στρατός φέρει προς υμάς ουχί τον τρόμον
του κατακτητού αλλά το χάρμα της ελευθερίας και την
ένωσιν υμών μετά των λοιπών μελών της Ελληνικής οικογενείας, ίνα του λοιπού με τους αυτούς παλμούς και αγάπην
περιβάλλεται την ταλαιπωρηθείσαν πατρίδα μας και με
ενιαίαν εθνική ψυχή δοξάσητε τον δοτήρα παντός αγαθού
προ του οποίου σήμερον εν συντριβή και ικεσία κλίνει ευ-

Συγχαρητήρια
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να
εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια
στην κόρη και αδελφή μας Άνχη (ΥΝ) Αθηνά
Ράμμου του Γεωργίου εκ Σερβίων, που υπηρετεί ως προϊσταμένη στην καρδιοχειρουργική
κλινική του 401 ΓΣΝΑ ως εξωσωματήστρια,
που ειδικεύτηκε στο Χιούστον και στο Σαν
Αντόνιο ως βοηθός χειρουργού και για το
μεταπτυχιακό που προσφάτως πήρε από την

γνωμονούσα και γόνυ και
αυχένα ολόκληρος η Ελληνική φυλή.
Χειμαρριώται!
Με την απόλυτον πεποίθησιν ότι και τώρα
όπως πάντοτε θα ταχθήτε
υπό την ιεράν σημαία της
Πατρίδος συναγωνιζόμενοι
μετ’ εμού του φυσικού
σας Αρχηγού και των υπ’
εμέ γενναίων θέλετε μετά
γενναιότητος και αυταπαρνήσεως υπερασπισθή
της ελευθερίαν σας εναντίον παντός εχθρού, αναδεικνυόμενοι άξιοι απόγονοι των εν Αραχώβη, Μεσολογγίω, Πέτα και λοιπά
μέρη πεσόντων προγόνων
σας.

Ο Ταγματάρχης Χωροφυλακής Σπύρος Σπυρομήλιος

Χειμάρρα, 5 – 11 – 1912,
ο Αρχηγός Σπύρος Σπυρομήλιος »
Παράλληλα εκδίδεται Προκήρυξη προς τους Μουσουλμάνους της επαρχίας:
«Αδελφοί Μουσουλμάνοι,
Καταλαμβάνων εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων
Γεωργίου του Α’ και της Ελληνικής Κυβερνήσεως την
Επαρχίαν Χειμάρρας, προσαρτώ αυτήν εις τας κτήσεις της
Ελληνικής πατρίδος. Αιτώ αμέσως να προσέλθητε και δηλώσητε υποταγήν, οπότε ο Ελληνικός Στρατός υπόσχεται
εις Υμάς πλήρη ευνομίαν και ισοπολιτείαν ως και άπαντα τα
αγαθά εκείνα άτινα εξασφαλίζουσιν εις τους πολίτας φιλελευθέρου και ευνομούμενου Κράτους, οι Νόμοι του Ελληνικού
Βασιλείου. Η Θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα υμών θα ώσιν
σεβαστά, όπως σεβαστά έσονται και απαραβίαστα τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας και ο προς την ζωήν και περιουσίαν
σας οφειλόμενος σεβασμός. Οι γείτονες υμών Χριστιανοί
θα ώσιν προς υμάς συνδεδεμένοι δι’ ειλικρινών αισθημάτων
και εκτιμήσεως ίνα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πολιτείας
και του νέου καθεστώτος του δι’ υμάς από σήμερον δημιουργούμενου, διάγητε βίον αίσιον και ευτυχή.
Οφείλω όμως να υπομνήσω προς πάντας ότι πάσα παράβασις των Νόμων είτε πάσα απόπειρα κατά της νομίμου
τάξεως και κατά της κυριαρχίας των Ελληνικών Αρχών ας
εν ονόματι του Βασιλέως και της Κυβερνήσεως μου θα εγκαταστήσω παρ’ υμίν, θα τύχει αυστηράς και αμειλίκτου τιμωρίας, ίνα μη ματαιωθεί το εκπολιτιστικόν έργον όπερ
ενετάλη να φέρει μεταξύ υμών ο Ελληνικός Στρατός.
Τρέφω την πεποίθησιν ότι θέλετε εισακούσει της προσκλήσεως μου ταύτης ως συμπατριώτου και ως εντολοδόχου
του Ελληνικού Έθνους, μετά του οποίου συγγενικοί συνδέουσιν υμάς δεσμοί.»
Χειμάρρα, 5 –11 – 1912,
ο Αρχηγός Σπύρος Σπυρομήλιος »
Πηγές:
1) Χιμάρα, το άπαρτο κάστρο της Βορείου Ηπείρου (Κ.
Χατζηαντωνίου)
2) Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας (Διεύθυνσης Ιστορίας
Στρατού)

Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επίσης στο σύζυγό της Παιδοψυχίατρο
Τσαλαμανιό Εμμανουήλ του Δημητρίου εκ
Νέας Αρτάκης, Διευθυντή στο Ασκληπιείο
Βούλας για τη θέση που πήρε ως Παιδοψυχίατρος του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών του Υπουργείου Υγείας.
Επίσης στον Παλερά Ανδρέα Καθηγητή
Βιολογίας στο 1ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας Έβρου,
γαμπρό του Γεωργίου Ράμμου, σύζυγο Βα-

σιλείας, που πήρε μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Θράκης.
Οι γονείς
Γεώργιος-Ρένα Ράμμου
Τα αδέλφια:
Χρύσα Ράμμου Φαρμακοποιός
Βασιλεία Ράμμου Αστυνομικός
Απόστολος Ράμμος Αλχίας (ΠΖ)

διάφορα
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Δραστηριότητες-Ανακοινώσεις Συνδέσμων, Ενώσεων κ.α.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

ΣΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Τ’ ΑΝΗΦΟΡΙ
Θαλασσογέννητοι καημοί, ηλιολουσμένοι πόθοι
τη ρότα σου την κράτησαν με τον αυγερινό
τον στόχο δεν τον ξέχασες του ονείρου τον τρανό
τι κι αν σε χτύπησαν βροντές, από μακράν κι αυτόθι
ο ελληνισμός διεσώθη
με λόγο φωτεινό.
Φουρτουνιασμένοι άνεμοι σε έσπρωχναν στον πάτο
κι αφηνιασμένοι κεραυνοί σε έπληξαν σκληρά
τον πόθο δεν τον έσβησες, τα όσια κι ιερά
με όπλο το χαμόγελο, απλό, καλοσυνάτο
με φως πού ’ναι γιομάτο
κι αγάπη, σταθερά.
Απ’ το ζενίθ του ουρανού, αστέρι μέσα στ’ άστρα
που η πνοή σου φώτιζε το σκότος των λαών
κλονίστηκες και γεύτηκες το όξος των σκιών
μα κράτησες μες στην ψυχή της ξαστεριάς τα κάστρα
της λευτεριάς βυζάστρα,
μήτηρ των ιδεών.
Και τώρ’ αστρόλαμπρη ξανά στου ήλιου τ’ ανηφόρι
τι κι αν οι σκοτεινόφεγγοι, οι μολευτές της γης
πασχίζουν να λαβώσουνε το φέγγος της αυγής
ηλιόπρεπη Ελλάδα μου, εσύ, γαλάζια κόρη
στον ήλιο βάζεις πλώρη
άστρο της χαραυγής!
21/5/2020
Ιωάννης Παναγάκος
1ο Βραβείο στον 20ο Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης 2020
του Περιοδικού Λόγου, Τέχνης και Πολιτισμού “ΚΕΛΑΙΝΩ” του Λογοτεχνικού Ομίλου “ΖΑΛΩΝΗ” “Ξάστερον”.

Συνεδρίαση ΔΣ της 25ης Νοεμβρίου 2020

Συμμετοχή Στρατιωτικών Νοσοκομείων και Στρατιωτικών
Ιατρών στη μάχη κατά της Πανδημίας του Κορονοϊού
Το ΔΣ του Συνδέσμου αποφοίτων ΣΣΑΣ στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίασή του εξέτασε και θέματα που σχετίζονται
με την covid-19 και μεταξύ αυτών και κάποιες συκοφαντίες,
αναίτιες επιθέσεις και ψεύδη που διακινούνται σκόπιμα στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον των στρατιωτικών νοσοκομείων και των στρατιωτικών ιατρών σχετικά με τη συμμετοχή τους στη μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Το
ΔΣ Αποφοίτων ΣΣΑΣ έχει μια ολοκληρωμένη και σε βάθος
εικόνα από όσα διαδραματίζονται τον τελευταίο καιρό για την
πανδημία, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα
και στα αντίστοιχα θεσμικά επιστημονικά ιατρικά όργανα και
ειδικές επιτροπές, στον ΠΙΣ, στον ΙΣΑ, κλπ, στο εσωτερικό και
εξωτερικό. Και τούτο διότι ότι πολλά από τα μέλη του Συνδέσμου μας συμμετέχουν ενεργά στα όργανα αυτά ενώ εκούσια
έχουν εμπλακεί με σκοπό την συνδρομή τους στην αντιμετώπιση
της φονικής νόσου.
Το ΔΣ καταδικάζει όλες τις ανοίκειες, σκόπιμες και ανεδαφικές
επιθέσεις στα ΜΜΕ & ΜΚΔ προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία
και τα στελέχη τους και στηρίζει αμέριστα τις Διοικήσεις όλων
των Στρατιωτικών Νοσοκομείων της χώρας για το άκρως επιτυχημένο έργο που επιτελούν κατά του κορονοϊού, συνδράμοντας την πολιτεία και το υπ. υγείας.
Οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλα τα
Στρατιωτικά Νοσοκομεία από την πρώτη στιγμή της πανδημίας
μπήκαν στη μάχη κατά του κορονοϊού και διέθεσαν προσωπικό
και μέσα για το σκοπό αυτό, εναρμονιζόμενα με τα λοιπά νοσοκομεία του ΕΣΥ, αναφέροντας παρακάτω και ενδεικτικά μερικές σχετικές δράσεις :
-Το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. (Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου
Στρατού), ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας,
διατέθηκε εξ ολοκλήρου στο ΕΣΥ ως νοσοκομείο covid-19.
-Έχουν αναπτυχθεί κλινικές covid-19 σε όλα τα στρατιωτικά
νοσοκομεία, Στρατού-Ναυτικού-Αεροπορίας διαθέτοντας μαζί
και τις αντίστοιχες κλίνες ΜΕΘ.
-Στρατιωτικοί Ιατροί ε.α. οργάνωσαν και συμμετέχουν ενεργά
στη λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας που ίδρυσε
για την covid-19 η Περιφέρεια Αττικής μαζί με τον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών, στο κτήριο «Κόσμος».
-Το 424 ΓΣΝ Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο Στρατιωτικό
Νοσοκομείο των Βαλκανίων, λόγω της έκτασης της πανδημίας
στην συμπρωτεύουσα, λειτουργεί με όλους τους στρατιωτικούς
ιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό του, ως νοσοκομείο
covid-19 και ενίσχυσή του με επί πλέον υγειονομικό-ιατρικό
προσωπικό άλλων περιοχών.
-Στον προαύλιο χώρο 424 ΓΣΝΘ έχει πλήρως αναπτυχθεί
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών της πανδημίας,
μεγάλο σύγχρονο φορητό-κινητό νοσοκομείο που χρησιμο-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Νοσηλεύτηκα στο ΝΙΜΙΤΣ για επέμβαση σπονδυλοδεσίας. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον χειρουργό μου κ. Χρυσανθακόπουλο για την άρτια επαγγελματική του αντιμετώπιση στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχα. Η ηθική, ψυχολογική
και σωματική υποστήριξη του είναι αξίας ανεκτίμητης. Εξίσου θα ήθελα να ευχαριστήσω το Νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό του νοσοκομείου για τον επαγγελματισμό και τον ανθρωπισμό με τον οποίο με αντιμετώπισαν καθ’όλη την
διαμονή μου στο νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ όλους για την προσφορά σας.
Τζήμας Κωνσταντίνος του Νικόλαου
Αντισυνταγματάρχης ΤΘ εν αποστρατεία

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ»
ΒΑΣΙΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 26, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.11635
Τηλ.: +30210 7234543, Fax: +30210 7214459
E-mail: PANATHINAIKI1@YAHOO.GR

25 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών
Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ συνεχίζει να αγωνίζεται για την
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και για την πλήρη ισότητα Ανδρών και Γυναικών συμμετέχουσα με προτάσεις στις επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών για την διαμόρφωση
σχεδίου νόμου «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλλων και της καταπολέμησης
της έμφυλης βίας» καθώς και σε επιτροπές του Υπουργείου για την Προστασία του
Πολίτη .
Ο ορισμός της βίας κατά των γυναικών αντιστοιχεί στον ορισμό που υιοθετήθηκε το
1995 στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών που έγινε υπό την Αιγίδα του ΟΗΕ και
αναφέρεται στις παραγράφους 113 και 118 της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνο . Ο όρος
«βία κατά των γυναικών» περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει
ως αποτέλεσμα ή είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα, την σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων

ποιήθηκε στο Αφγανιστάν από το ΝΑΤΟ. Για τη στελέχωση
του ήδη έχει αποσπασθεί επί πλέον υγειονομικό προσωπικό
(στρατιωτικοί ιατροί-νοσηλευτές) από άλλες περιοχές με
επείγουσες διαδικασίες.
-Η ίδια η ΣΣΑΣ, το «φυτώριο» των στρατιωτικών ιατρών
αλλά και οι λοιπές ειδικότητες μαθητών της που φοιτούν
στην ιατρική και σε άλλες σχολές του ΑΠΘ και μαθητές της
Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), συνέδραμαν εθελοντικά από τον περασμένο Μάρτιο τα Εργαστήρια Αναφοράς
COVID-19 του ΕΟΔΥ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πέραν των
ανωτέρω και ανεξάρτητα από την πανδημία, οι στρατιωτικοί
ιατροί συνδράμουν σε μόνιμη βάση επαρχιακά νοσοκομεία
του ΕΣΥ σε κρίσιμες ειδικότητες (καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι,
χειρουργοί κλπ) για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπου αποσπώνται με αποφάσεις της υπηρεσίας ανεξάρτητα από την
επιθυμία τους. Επίσης πολύ συχνή και σε τακτική βάση,
άγνωστη όμως στο ευρύ κοινό, είναι η εθελοντική συνδρομή
των στρατιωτικών ιατρών και των τριών Κλάδων των ΕΔ σε
κοινωνικές δράσεις όπου ενεργούν εξετάσεις και λοιπές
ιατρικές πράξεις επ΄ ωφελεία των κατοίκων σε απομακρυσμένα
νησιά και σε δυσπρόσιτες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Η μεγάλη αυτή συμμετοχή του υγειονομικού προσωπικού
και των στρατιωτικών νοσοκομείων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας τιμά το υγειονομικό σώμα των ΕΔ που όπως και
στο παρελθόν με αυτοθυσία και απώλειες βρέθηκε πολύ
κοντά στα πεδία των μαχών για την ελευθερία του έθνους.
Μια τέτοια επίπονη μάχη δίνουν και σήμερα τα στελέχη αυτά
κατά του κορονοιού, χωρίς να επιζητούν δάφνες και επιβράβευση για το έργο τους, απλά κάνουν το καθήκον τους το
οποίο σημειωτέον δεν δημοσιοποιείται ούτε και γίνεται
ευρύτερα γνωστό στα ΜΜΕ.
Την ελάχιστη επιβράβευση στα στελέχη του υγειονομικού
σώματος και τη θεσμική δημοσιοποίηση του έργου τους προσπαθεί να κάνει σήμερα ο Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΣΑΣ για να
αντιμετωπίσει τις σκόπιμες συκοφαντίες εναντίον των στρατιωτικών ιατρών και των στρατιωτικών νοσοκομείων, ευτυχώς
από λίγους μεμονωμένους και γραφικούς συκοφάντες.
Το μόνο που ζητάμε είναι να αφήσουν ήσυχο το υγειονομικό
προσωπικό των ΕΔ και ανεπηρέαστα τα στρατιωτικά νοσοκομεία
να κάνουν τη δουλειά τους για να σώσουν όσο το δυνατόν
περισσότερους συνανθρώπους μας από την πανδημία, άλλωστε
ο λαός θα κρίνει την προσφορά τους με τη λήξη της.
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΣΑΣ είναι σε συνεχή εγρήγορση
όσον αφορά στην εξέλιξη της πανδημίας και της προόδου
ανάπτυξης των εμβολίων που επίκειται να εγκριθούν και
παρέχει τη συνδρομή του σε όλα τα εμπλεκόμενα με την
covid-19 θεσμικά όργανα του υπουργείου υγείας.
Ευελπιστούμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι με την έναρξη
των εμβολιασμών θα επανέλθει το κλίμα αισιοδοξίας στην
κοινωνία. Μέχρι όμως την απομάκρυνση του κινδύνου μετάδοσης του κορονοϊού ενθαρρύνουμε όλους τους στρατιωτικούς
ιατρούς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, όπως απαιτεί
το καθήκον και ο όρκος του Ιπποκράτη και να γνωρίζουν ότι ο
Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΣΑΣ θα είναι αμέριστα δίπλα τους.
Αθήνα 25η Νοεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Πατσουράκος Φώτιος
Πάσχου Αθανάσιος

πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας είτε αυτό προκύπτει
στην δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή (παρ. 113).
Το πρόβλημα της κακομεταχείρισης και η βία εις βάρος των γυναικών είναι Παγκόσμιο
φαινόμενο και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια από την καθιέρωση
των γυναικείων δικαιωμάτων ως «συνεχιζόμενων σε ευρεία ανθρώπινα δικαιώματα», το
θέμα εξακολουθεί να είναι στην επικαιρότητα λόγω των κλίμακα παραβιάσεων των δικαιωμάτων της Γυναίκας.
Η έμφυλη βία είτε αυτή είναι ενδοοικογενειακή είτε η βία γενικά μέσα στην κοινωνία
(βιασμός, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, trafficking/σωματεμπορία), είναι βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την ισότητα των φύλων και
αποτελεί σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα που αφορά όλους μας. Ανεξάρτητα από το
κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο των γυναικών και ανδρών που την διαπράττουν, ανεξάρτητα αν ζουν στην Ευρώπη ή στην Ασία οι γυναίκες υφίστανται βία είτε μέσα στην
οικογένεια είτε στον εργασιακό τους χώρο .
Στόχος της ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗΣ σε συνεργασία πάντα με τι άλλες γυναικείες Οργανώσεις
είναι να αλλάξει την νοοτροπία και να βοηθήσει τις γυναίκες να μιλήσουν, να
καταγγείλουν τα φαινόμενα βίας και να προβεί σε διαβήματα στην πολιτεία προκειμένου
να υπάρξουν οι υποδομές για την εξάλειψη του φαινομένου.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ
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αγγελίες

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΓΡΙΒΑ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ
(κόρη Αξκου ε.α)
Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακό τίτλο
Σπουδών Διδακτικής. Πολυετής εμπειρία, προετοιμασία
υποψηφίων για τις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων
πιστοποιητικών: GOETHE/OSD/ΚΠΓ
Δνση: Ηλέκτρας Αποστόλου 23-Ν. Ηράκλειο Αττικής
Τηλ: 2102837132 – Κιν: 6975801180
***
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΓΡΙΒΑ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ
(κόρη Αξκου ε.α)
Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας
με μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών Διδακτικής.
Πολυετής εμπειρία, προετοιμασία υποψηφίων
για τις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων
πιστοποιητικών: GOETHE/OSD/ΚΠΓ
Δνση: Ηλέκτρας Αποστόλου 23-Ν. Ηράκλειο Αττικής
Τηλ: 2102837132 – Κιν: 6975801180
***
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
(Υιός Υποστρατήγου ε.α.)
Τελειόφοιτος Μαθηματικού Αθηνών
με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών
σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου.
Περιοχές Αγίας Παρασκευής, Χολαργού και Χαλανδρίου.
Ειδικές τιμές για τους συναδέλφους
Τηλ. 6936023616- 2106393215
***
Κυριακή Π. Χατζησταύρου
Παιδίατρος
κόρη Αντγου ε.α.
Ιατρός Ενδοκρινολογικής Μονάδας
Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου
Ιατρός Ιασώ Παιδών - Σύμβαση με ΥΕΘΑ
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Λεωφόρος Κηφισίας 196,Κηφισιά τηλ.6944865747
email: kchatzistavrou@hotmail.gr
***
Βασίλης Τσίμας
Χειρουργός-Μαιευτήρας- Γυναικολόγος
Υιός Αποστράτου Αξκού - Πτυχιούχος ΑΠΘ
Μετεκπαιδευθείς στο Good Samaritan Hospital New York
Δέχεται με ραντεβού
Καβάλα: Αβέρωφ 5 - Τηλ: 2510833999
Ελευθερούπολη: Φιλίππου 5 - Τηλ:2592021102
Κινητό: 6974385976
***
Λιάνα Καραγκιοζούδη – Τσίμα
Κλινική Ψυχολόγος MSc
Κόρη Αποστράτου Αξκού
Πτυχιούχος ΑΠΘ - Δέχεται με ραντεβού
Καβάλα: Αβέρωφ 5
Τηλ: 2510833999 - Κινητό: 6978261543
***
Φωτεινή Γ. Χριστοπούλου
Δικηγόρος
(Κόρη Αποβιώσαντος Συνταγματάρχη)
αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού δικαίου (διαζύγια,
τροχαία, μισθώσεις, εξάλειψη προσημειώσεων,
δικαστική συμπαράσταση, σωματεία, δημοσίευση
και κήρυξη κυρίας ιδιόγραφης διαθήκης κ.λ.π.)
και ποινικού δικαίου. Τηλ: 6936401700, Πάτρα
***
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟθΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
Αποστολάκου Ελευθερία
Φυσικοθεραπεύτρια
μετεκπαιδευθείσα στο Παρίσι
(σύζ. Ταξχου Ε.Α.)
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ:
Στα παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ καμία οικονομική επιβάρυνση
εκτός των 15 ευρώ στις 10 θεραπείες (που απαιτεί ο νόμος).
Για επιπλέον ειδικές θεραπείες: 1. Κρουστικός υπέρηχος
2. Laser 3. Tecar 4. Μαγνητικός διεγέρτης 5. Μαγνητοθεραπεία
έκπτωση 30% επί των συνολικών τιμών .
•FACEBOOK: Κέντρο Φυσικοθεραπείας ΑποστολάκουΤαταράκη Ελευθερία
•ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 142, Τηλ: 2310-868300, 6945385905
***
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Στρατιωτικός Ιατρός - Ειδικός Νευροχειρουργός Επιμελητής Νευροχειρουργικης Κλινικής 424 ΓΣΝΕ
Γαμπρός Υπτγου εα Στεργίου Ιωάννη
Επεμβάσεις Εγκεφάλου/Σπονδυλικής
Στήλης/Περιφερικών Νεύρων
Μητροπόλεως 103, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2314014077 - 6932665517
email: xdalexandris@gmail.com
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
675τ.μ στην ΠΑΞΙΜΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,
πρώτο στη θάλασσα,με θέα την ΚΑΡΥΣΤΟ οικοδ.τετράγ.43,
αριθμ.οικοπ.1,
σε πολύ καλή τιμή,δόμηση 120τ.μ.
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310674732 /6977686781
e-mail: periklispapagrigoriou@gmail.com

***
ΧΟΥΡΙΔΗΣ Σ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Στρατιωτικός Ιατρός
Επιστημονικός συνεργάτης ΩΡΛ Κλινικής Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Παπαναστασίου 56 (Έναντι Ιπποκρατειου) 2ος όροφος
Τηλ./Fax:2310922109 Kιν.:6972248859
email:drchou1@hotmail.com
***
ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥΣ
(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ
ΘΑΝΑΤΟΥ (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ) [έξοδα κηδείας,
βιβλιάρια ασθενείας, βοηθήματα θανάτου, μερίσματα κ.λ.π ]
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Μιλτιάδου 63 Γέρακας Αττικής 15344
ΤΗΛ:210 6132022 ΚΙΝ: 6932065296
***
ΑΤHENS MEDICAL GROUP
Αθανάσιος Μάριος Βούλγαρης ΜD, PhD, F.E.B.U
Oυρολόγος Χειρουργός
Υιός υποστρατήγου ε.α
Διδάκτωρ Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μετ/θείς στη Ρομποτική Χειρουργική στο Cambridge University
Hospital κ Βristol University Hospital
Κηφισίας 56 κ Δελφών, Μαρούσι Διγενη 12, Βούλα
Τηλ: 2106862181, Kιν: 6932416315
www.robosurgery.gr
***
Μεταφραστής (Μηχανικός ΕΜΠ) αναλαμβάνει την
μετάφραση κειμένων από Γερμανικά, Αγγλικά και Ισπανικά.
Είναι κάτοχος της κρατικής άδειας διδασκαλίας
και για τις τρεις γλώσσες (Υιός αξιωματικού ε.α.).
Τηλ. 210-6008532,
E-mail: achilakeas@otenet.gr
***
Αλεξάνδρα Εμμ. Βάσιλα
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Οικογενειακή Θεραπεύτρια
Ατομική & Ομαδική Θεραπεία- Συμβουλευτική Ενηλίκων,
Παιδιών, Εφήβων, Ζεύγους, Οικογενείας
Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο 6980704349
Βας.Γεωργίου 3, Χαλάνδρι (Εμπ. Κέντρο “Ρολόι” 1ος όροφος)
Email: alexandra.vasila@gmail.com
***
Πωλείται
στον Πειραιά (Υπαπαντή) ,ισόγειο υπερυψωμένο
διαμέρισμα 106τμ-σαλοτραπεζαρία-κουζίνα- μεγάλα
υπνοδωμάτια-διαμπερές-ευήλιο διαθέτει αυλή πλακόστρωτη
αποκλειστικής χρήσης 70τμ-κεντρική θέρμανση-ειδική τιμή
για ένστολους 55.000 ευρώ (δεκτός διακανονισμός)
τηλ: 2299042286 -6944706541
Σχης(Σ) εα Ιωάννης Καλαχάνης
***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ο 1ος οροφος ,137τ.μ. σε διπλοκατοικια στο Χαλανδρι.
Ημιεπιπλωμενο. 2 υπνοδωματια, 1 παιδικο (η για χρηση γραφειου)
Μεγαλο σαλονι, χωλ,Κουζινα, Σε αλλο επιπεδο
Τραπεζαρια,μπανιο.Παταρι.
Ελαχιστα κοινοχρηστα.παρκιν στεγασμενο, Ηλιακος.
Αυτονομη θερμανση. Ανανεωση σταδιακη κουφωματων.
850euro συζητησιμο.
τηλ: 2106854748/6936735880 Καραμερου Σισσυ
***
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Θυγατέρα Αξιωματικού ε.α. ,πτυχιούχος καθηγήτρια Γερμανικής,
με πολυετή διδακτική εμπειρία,
προετοιμάζει (ατομικά ή ομαδικά) ενδιαφερόμενους για το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας,
για διπλώματα του Ινστιτούτου Γκαίτε όλων των επιπέδων,
για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.
Διαθέτει προσωπικό υλικό, καθώς και ειδικά Projekte.
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6526906, 6977977912
***
Πωλείται
οικόπεδο 1000 τ.μ , στην περιοχή Διόνη Πικέρμι.
Πληροφορίες
Κα Μανθοπούλου Μαγδαλινή
Τηλέφωνο : 210 6514482 , 6944640497
***
Μεσιτικό Γραφείο
Πωλήσεις-Ενοικιάσεις ακινήτων
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση
Ειδικές τιμές και εκπτώσεις για απόστρατους Αξιωματικούς
Αργύρης Τζούμας
Πολιτικός Μηχανικός, MSc.
Κιν. 697-6062799, e-mail: dci-realestate@outlook.com
***
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1033m2, 65.000 €,
ΘΕΟΛΟΓΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟ Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.
32η οδός, 122 Ο.Τ., 6ο οικόπεδο. Απρόσκοπτη θέα
Έτοιμες παροχές Ηλεκτρικού, Νερού, τηλεφώνου.
Αρχιτ. Κωνσταντίνος Σπ. Φαναριώτης, 6993 955 031
costfan@yahoo.gr www.goldenbusinesscenter.com
***

Πωλείται οικόπεδο στη Μαλεσίνα,
εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ, αμφιθεατρικό, πευκόφυτο,
κοντά στην θάλασσα, με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό,
1.099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ.33.
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 210-6522750, 6974091364.
Κατερίνα Δημοηλιοπούλου
***
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Πόσο σωστά και οικονομικά έχετε ασφαλιστεί;
Αποκλειστικές ειδικές προσφορές για στρατιωτικούς
Αν ακόμα νομίζετε ότι έχετε την οικονομικότερη ασφάλεια..
επικοινωνήστε μαζί μας και θα δείτε πως τίποτα
δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο
Τηλ: 2118001945 & 6932360377
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο στη Μαλεσίνα, εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,
αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, κοντά στην θάλασσα, με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό, 1.099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ. 33.
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 210-6522750, 6974091364.
Κατερίνα Δημοηλιοπούλου
***
Ο Αχιλλέας Παπανικολάου, υιός του Κων. Παπανικολάου
(ΣΣΕ 1973), ολοκλήρωσε επιτυχώς την ειδίκευσή του
στην ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΒΗΤΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ.
Από την 15η Σεπτεμβρίου δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν
τηλεφωνικού ραντεβού.
Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 69, 4ος όροφος
Τηλ. 6948516139 (WIND)
***
Διαδικτυακά μαθήματα ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ γλώσσας, από θυγατέρα
Αξκού ε. α. Αναστασία Αλέξη γλωσσολόγο, απόφοιτο
πανεπιστημίου της Άγκυρας, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Eιδικές τιμές για τα μέλη της ΕΑΑΣ.
Τηλ : 6944051919.
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο 673τ.μ.στην Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ), Ο.Τ.101, υπ
αρ.11 οικόπεδο, ανάμεσα σε δυο θάλασσες (κόλπος Καρύστου90μ και Ν. Ευβοϊκός 70μ). Τηλ 6947217770
***
Ο μεγάλος όμιλος μεσιτικών υπηρεσιών
Nova Real Estate,
αναζητά φιλόδοξους συνεργάτες
στο χώρο των αποστράτων αξιωματικών.
Η εταιρεία παρέχει υψηλά ποσοστά αμοιβών, δυνατότητα
εργασίας εξ αποστάσεως, μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων,
άριστο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.
Πληροφορίες κ. Αλεξάκη 210-6458952,
αποστολή βιογραφικών:
alexaki@novarealestate.gr
***
Πωλείται Οικόπεδο
692 τμ στην Παξιμάδα ΚΑΡΥΣΤΟΥ, παραθαλάσσιο,
ΑΟ 3, ΟΤ 176. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
24210.43770, 690.7794821
***
Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)
Οικόπεδο 650 τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως,
Με σ. δ. 0,4%, ύψος 8,5 μέτρα,
Σε εξαιρετική θέση, αντί 60.000ευρώ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310698630 και 6946411888
***
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Υιός Σχη ε.α)
Φυσικός Πανεπιστημίου Κρήτης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Φυσικής, Μαθηματικών σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς , Σώματα Ασφαλείας.
Τηλ.6936739618
***
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
τα οικόπεδα 184/3 (ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ),
και 84/13 (ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ)
Πληροφορίες Κων. Φράγκος
Τηλ 6932980461
***
Δημήτριος Γιαννιός
(υιός Ταξιάρχου ΕΛ.ΑΣ)
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής
Πτυχίο Ψυχολογίας (BSc) -Πανεπιστήμιο Cardiff
MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Keele
Εξιδείκευση στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία
Αν. Τσόχα 30, Αμπελόκηποι, τηλ. 6937344916
e-mail: jimgiannios@yahoo.com

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγελιών, αφενός δεν πρέπει κάθε αγγελία να ξεπερνά τις
τριάντα (30) λέξεις (όποιες είναι πάνω από 30 λέξεις θα
απορρίπτονται) και αφετέρου ότι, η πολιτική της δημοσιεύσεως βασίζεται στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται
στο τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει
την πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω στην αριστερή
στήλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου
και εξόδου αγγελιών.
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Ε.Α.Α.Σ. - ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Γράφει ο
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
Αντισυνταγματάρχης ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Η

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού είναι ένας μεγάλος οργανισμός που έχει χιλιάδες μέλη σε κάθε γωνιά της Ελλάδος.
Διατηρεί 45 τοπικά παραρτήματα και τα μέλη της
προέρχονται από ένα σύστημα με συγκεκριμένη κουλτούρα, αρχές και αξίες, που τα καθιστούν αξιόλογα
μέλη των τοπικών κοινωνιών, όπου διαμένουν.
Τι είναι όμως αυτό που οδηγεί τους συναδέλφους να
μη συμμετέχουν μαζικά στις δράσεις της ή τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ένωση ή έστω στις αρχαιρεσίες της ανά 3τία; Ποια τα αίτια που απομακρύνουν
τους συναδέλφους και ειδικά τους πιο νέους, οι οποίοι
ούτε ταυτότητα αποστράτου δεν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν;
Το ερώτημα αυτό έχει απασχολήσει διαχρονικά όλα
τα διοικητικά συμβούλια, που δεν κατάφεραν να προσελκύσουν τα μέλη, ώστε να δραστηριοποιηθούν ενεργά.
Από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφάσισα
να γράψω αυτό το άρθρο σε μια απόπειρα να αποτυπώσω
ερωτήματα και να δώσω πιθανές απαντήσεις, μετά από
δεκάδες συζητήσεις και γνώμες, που έχω συγκεντρώσει
στην πορεία μου στο χώρο των αποστράτων.
Τι είναι η Ένωση στο μυαλό των περισσοτέρων συναδέλφων;
Ερώτημα 1ον: Είναι η ΕΑΑΣ ένα ΝΠΔΔ που απλά
υπάρχει για τις εορτές-τελετές; Ένας οργανισμός εθιμοτυπίας;
Απάντηση: Όσον αφορά στις εορτές-τελετές, πράγματι
η Ένωση είναι ο κατ’ εξοχήν φορέας που έχει αναλάβει
εδώ και χρόνια, τηρώντας «ίσες αποστάσεις» από τις
εκάστοτε κυβερνήσεις, τη διατήρηση της εθνικής μνήμης
απέναντι στα εγκλήματα που συντελέσθηκαν στο παρελθόν, από ξενοκίνητες δυνάμεις που έδρασαν ως
συμμορίες και έβαψαν το ιερό πατρώο χώμα με αίμα χιλιάδων αξιωματικών, στρατιωτών και αντιφρονούντων
αθώων πολιτών. Αναχρονιστικό ή όχι, σε μας έλαχε ο
κλήρος, όσο κι αν κάποιοι επιθυμούν να τα ξεχάσουμε
όλα. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε διότι λαοί που
ξεχνούν την ιστορία τους, μοιραία θα την ξαναζήσουν.
Ερώτημα 2ον: Είναι η Ένωση μια συνέχιση της στρατιωτικής νοοτροπίας με αγκυλώσεις, που δεν λέει να
απαγκιστρωθεί από έννοιες όπως ιεραρχία, βαθμοί,
τάξεις κλπ;
Απάντηση: Περί των αγκυλώσεων τείνω να συμφωνήσω
διότι μεταπολιτευτικά όλοι γνωρίζουμε τον τρόπο
εξέλιξης και προόδου των αξιωματικών ειδικά αυτών
που προσκολλημένοι σε κόμματα και παρατάξεις απόλαυσαν τα ύπατα αξιώματα ενώ αξιολογότεροι συνάδελφοί τους αποστρατεύτηκαν με πάντα αδιαφανείς
διαδικασίες. Το αδιαφανείς τεκμαίρεται από το γεγονός
ότι σε μια τάξη 200 αποφοίτων από τη ΣΣΕ οι 100
γίνονται Αντιστράτηγοι μετά την αποστρατεία τους με
προσφυγές είτε σε ένδικα είτε σε υπηρεσιακά μέσα.
Αυτό αποδεικνύει ότι κακώς κρίθηκαν αποστρατευτέοι –
έτσι κρίνουν τα δικαστήρια – αλλά το σύστημα αξιολόγησης δεν αλλάζει.
«Στρατηγό» θα επιθυμούσαμε να αποκαλούμε κάποιον
που το απέδειξε στην ενέργεια ότι το αξίζει. Κάποιον
που όρθωσε ανάστημα όταν του πείραξαν το προσωπικό
του και υπερασπίστηκε τον κατώτερο. Κάποιον που αρνήθηκε να στείλει τον ανθυπολοχαγό να μαζεύει σκουπίδια
ή να κάνει τον απεργοσπάστη στα λεωφορεία. Κάποιον
που πάνω από την καριέρα έβαλε το «συνάδελφο» και
θυσιάστηκε γι’ αυτόν. Δυστυχώς οι άσχημες συμπεριφορές
και οι αποστάσεις που δημιουργήθηκαν από την εν
ενεργεία υπηρεσία μας είναι πολύ δύσκολο να γεφυρωθούν όταν αυτές έχουν αφήσει ακόμη «ανοιχτές»

πληγές που δεν επουλώνονται με ευχολόγια και πομπώδεις εκφράσεις.
Είμαστε όλοι απόστρατοι και πρώτα ισότιμοι πολίτες
και μετά όλα τα υπόλοιπα που επαφίενται στη διακριτική
ευχέρεια ή την επιθυμία του καθενός μας.
Επίσης στα «περί αφωνίας των ανωτάτων στην ενέργεια
και την ομιλητικότητα που αποκτούν μετά την αποστρατεία
τους» επιχειρήματα, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω,
γιατί εγώ επέλεξα να παραιτηθώ νωρίς, ενώ όσοι συνέχισαν την καριέρα τους ίσως μπορούν να δώσουν μια
απάντηση. Απλά εδώ να καταθέσω το ότι οι αιτιάσεις
«πειθαρχώ ως φιλότιμος και έντιμος στρατιώτης» ή
«μια παραίτηση δεν θα φέρει την άνοιξη» δεν περνάνε
ως δικαιολογίες, γιατί έτσι εκμηδενίζεται το κύρος της
ηγεσίας, αφού αντί να δημιουργεί πρότυπο γενναιότητας,
ειλικρίνειας και αξιοπρέπειας για τους νεώτερους, δίνει
την εικόνα του «μαλιστάνθρωπου». Ας μην ξεχνάμε ποτέ
ότι ο διοικητής «είναι η καταφυγή και το στήριγμα των
υφισταμένων του»
Ερώτημα 3ον: Πώς η Ένωση επιμελείται των συμφερόντων των μελών της, που συνήθως είναι αντίθετα με
τις νομοθετικές παρεμβάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης,
ιδίως τα τελευταία 10 χρόνια, όταν ως ΝΠΔΔ υπάγεται
στον εκάστοτε ΥΕΘΑ που εκ της θέσεώς του θα εφαρμόσει
την πολιτική της κυβέρνησης;
Απάντηση: Ναι η Ένωση είναι εποπτευόμενη από το
ΥΠΕΘΑ αλλά όχι κηδεμονευόμενη. Για να το θέσω καλύτερα, εξαρτάται από το εκάστοτε ΔΣ της Ενώσεως ποια
γραμμή θα χαράξει. Όπως είχα γράψει και προεκλογικά,
οι εκλογές της Ενώσεως δεν πρέπει να προκρίνουν το
ποιος ήταν «καλός Αξιωματικός» ή «καλός Διοικητής»
αλλά ποιος έχει τη θέληση να «σπάσει αυγά». Να πάει
κόντρα στο ρεύμα και να συγκρουστεί όπου και όσο
ψηλά απαιτείται για το συνάδελφο και τις ανάγκες του.
Να μη διστάσει ακόμη και με προσωπικό κόστος να
αρθεί στο ύψος της εκλογής του, ένα ύψος που δημιουργήθηκε από την ψήφο των συναδέλφων και όχι από
κάποια επωμίδα που δικαίως ή αδίκως του απονεμήθηκε.
Κρίνετέ μας με σκληρό τρόπο και χωρίς ελαφρυντικά.
Όταν σας ζητήσαμε να μας ψηφίσετε δεσμευθήκαμε
απέναντί σας να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας
για να πετύχουμε κάτι προς όφελος του συνόλου. Δεν
ήρθαμε για τις καρέκλες στο ΔΣ.
Ερώτημα 4ον:Έχει αναπτύξει όση διεκδικητική και μαχητική δράση θα μπορούσε ή απλά αρκείται στο να φωτογραφίζεται με τους εκάστοτε πολιτικούς ταγούς και
να εκδίδει δελτία τύπου που γράφουν ότι «η συνάντηση
έγινε σε εξαιρετικά καλό κλίμα» και μια από τα ίδια;
Απάντηση: Πρόσφατα πήραμε κάποια αναδρομικά.
Πολλά ή λίγα δεν έχει σημασία. Πάντως πήραμε και
αυτά τα οφείλουμε στις 3 Ενώσεις που ακύρωσαν στο
ΣτΕ τους αντισυνταγματικούς νόμους των βάναυσων
και άδικων περικοπών μας. Όλοι οι άλλοι που επαίρονται
για τις επιτυχίες τους, λεφτά στην τσέπη του συναδέλφου
δεν έβαλαν. Μόνο η ΕΑΑΣ προσπάθησε και πέτυχε την ανατροπή των
δεδομένων και θα συνεχίσει τις
μαχητικές της διεκδικήσεις ως ναυαρχίδα στο χώρο των αποστράτων
επιμελούμενη το συμφέρον των
συναδέλφων όπως ο ιδρυτικός της
νόμος ορίζει.
Έχουν δρόμο ακόμη οι διεκδικήσεις αυτές και η ΕΑΑΣ είναι παρούσα,
οργανωμένη και μαχητική, όπως
όλοι προσδοκούν από αυτή, ανταποκρινόμενη στις επιταγές και τα
κελεύσματα των καιρών.
Ερώτημα 5ον: Η ΕΑΑΣ δεν διέπεται
από έναν αντισυνταγματικό νόμο
οργάνωσης και λειτουργίας, που
την καθιστά αποκρουστική στους
συναδέλφους;

Απάντηση: Το νομοθετικό πλαίσιο, με βάση το οποίο
λειτουργεί η Ένωση, είναι ομολογουμένως ξεπερασμένο
και σίγουρα αναχρονιστικό. Ίσως όμως δεν γνωρίζουν
οι συνάδελφοι ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να το μεταβάλουμε μπορεί να καταλήξει στη διάλυσή μας, αφού
αυτό θα αποτελέσει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για
την κατάργηση της ΕΑΑΣ ως ΝΠΔΔ και την εξαιρετικά
απίθανη ενδεχόμενη ανασυγκρότησή της, ως ΝΠΙΔ χωρίς
πόρους και χωρίς περιουσία.
Δεν έχουν περάσει απαρατήρητες οι προσπάθειες
συγκεκριμένων υπουργών που επιζητούσαν διακαώς
την κατάργηση και αντικατάστασή μας από πιο «βολικά»
και ελεγχόμενα σχήματα τύπου «σωματείου αποστράτων»,
ώστε κάθε πολιτική παράταξη να μπορεί να επηρεάζει
και να χειραγωγεί εκείνο το σωματείο, που διάκειται
φιλικά προς αυτήν. Όλοι μας θυμόμαστε τα περί «κοψίματος του ομφάλιου λώρου» μεταξύ των εν ενεργεία
και εν αποστρατεία στρατιωτικών!
Επίσης μια διάλυση θα οδηγούσε στην απώλεια της
ακίνητης περιουσίας μας και των τραπεζικών αποθεματικών μας, που με κόπο μαζεύτηκαν από το υστέρημα
των μελών μας. Κάτι τέτοιο θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα
την αδυναμία χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων
μας, αφού όπως όλοι γνωρίζουν, δεν μπορούν μικρά
σωματεία και μάλιστα με αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις,
να υποστηρίξουν οικονομικά και να συντονίσουν κοινές
δράσεις.
Προσπάθειες βελτίωσης θα γίνουν, αλλά πρέπει να
είναι όλοι ενήμεροι του ρίσκου που θα αναλάβουμε και
κυρίως ότι απαιτείται και η συναίνεση των άλλων δύο
ενώσεων, του Ναυτικού και της Αεροπορίας μιας και το
νομικό καθεστώς που διέπει και τις τρεις είναι το ίδιο.
Τέλος και βάζοντας την απόλυτη υποκειμενική πινελιά
στο άρθρο μου, σας καταθέτω ότι δεν εμπνέομαι από
συγκαταβατικούς καλοχαιρέτες, ούτε από Αξιωματικούς
που μη έχοντας το θάρρος της γνώμης «πετάνε τη
μπάλα στην κερκίδα». «Στρογγυλέψαμε» πολύ και αυτό
δεν μας τιμά.
Εμείς οι νεώτεροι, που ταλαιπωρηθήκαμε ιδιαίτερα
από τα μεταχουντικά σύνδρομα της μεταπολίτευσης,
ευελπιστούσαμε ότι θα βρίσκαμε στήριξη και καθοδήγηση
από τους παλαιότερους, οι οποίοι δυστυχώς δεν μας
την παρείχαν, όχι από αδυναμία αλλά από επιλογή
τους.
Σίγουρα υπήρξαν και εξαιρέσεις, σε κάθε τάξη και σε
κάθε κατηγορία συναδέλφων, γεγονός που αποδεικνύεται
από την αγάπη και το σεβασμό που επιδεικνύουν στο
πρόσωπό τους οι συνάδελφοι κατά την έξοδό μας από
την ενεργή υπηρεσία και τη μετάβασή μας στον πολιτικό
βίο, όπου πλέον «κάθε αρνάκι από το ποδαράκι του
κρέμεται».
Όσο για την ΕΑΑΣ, που ίσως σε κάποιους να φαίνεται
ασήμαντη, ας έχουμε υπ’όψιν μας το μύθο του Αισώπου,
με το λιοντάρι και το ποντίκι:
«οὐ τὸν μῦν ἐφοβήθην, ἀλλὰ κατὰ τῆς τόλμης αὐτοῦ
τὴν ὀργὴν ἔχω».

